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Välkommen till resesåret 2023

Idag är det 48 år sedan jag startade Rolfs Flyg & Buss. Det har varit 
många givande och roliga år, fyllda av glädje och upplevelser. När jag 
började 1975 körde jag bussen och guidade själv men sedan dess har 
vi blivit många fler – både resenärer och medarbetare. Idag är ni över 
120 000 personer som reser med Rolfs Flyg & Buss årligen.
 
Gruppresor är ett fantastiskt sätt att resa. Upplevelser, avkoppling 
och nya vänner blandas i en härlig mix som ger minnen för livet. 
För att skapa den perfekta gruppresan krävs 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 årets katalog hittar ni vårt stora utbud på resor och många 
spännande nyheter. Jag hoppas ni hittar just er drömresa och får en 
fantastisk upplevelse! 

Varmt välkomna ombord, nu upptäcker vi världen tillsammans!

1975 48 år 2023

Rolf Karlsson
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Flyg

Buss

Storstad
Rom 5d............................................... 8
Venedig 5d ......................................... 9
Florens 5d  ......................................... 9
Barcelona 5d ..................................... 9
Madrid 5d .......................................... 9
Lissabon 5d ..................................... 10
Istanbul 5d ...................................... 11
Aten 5d ............................................ 11
Dubrovnik 5d ................................... 11
Bukarest 5d ..................................... 11
Budapest 4–5d ............................... 12
Kraków 5d........................................ 12
Warszawa 3–4d .............................. 13
Bratislava 5d ................................... 13
Prag 5d ............................................ 13
Belgrad 4d ....................................... 14
München 4d .................................... 14
Berlin 4d .......................................... 14
Wien 5d ............................................ 15
Riga 4d ............................................. 16
Vilnius 4d ......................................... 16
Helsingfors 4d ................................. 16
Dublin 5d ......................................... 16
London 5d ........................................ 17
Edinburgh 5d ................................... 18
Nice 5d ............................................. 18
Lyon 5d ............................................ 18
Paris 5d ............................................ 19
Italien
Rom Sorrento Capri 8d ................... 20
Ischia 8d .......................................... 22
Stora Italien 15d ............................. 22
Lido di Jesolo 8d ............................. 22
Sydtyrolen 8d .................................. 22
Sorrentohalvön 8d .......................... 23
Sorrento 10d ................................... 24
Södra Italien 8d ............................... 24
Apulien 8d ....................................... 24
Apulien mat & vin 8d ...................... 25
Italien mat & vin 8d ......................... 26
Italien vinresa 7d ............................ 26
Toscana mat & vin 8d ..................... 26
Olivskörd Toscana 8d ...................... 27
Chianti med vinfest 5d ................... 27
Sicilien mat & vin 8d ....................... 27
Musik i Toscana 7d ......................... 27
Toscana 8d ...................................... 28
Gardasjön 8d ................................... 29
Cinque Terre 8d ............................... 30
Gardasjön opera i Verona 8d .......... 32
Italiens sjöar 5d .............................. 32
Sanremo 8d – Nyhet ...................... 32
Piemonte 5d .................................... 32
Umbrien 7d...................................... 33
Norra Sardinien 8d ......................... 33
Kalabrien 8d .................................... 33
Sicilien med Eoliska öarna 10d ..... 33
Rundresa Sicilien 8d ...................... 34

Spanien
Almuñécar 15–29d ......................... 36
Andalusien 8d ................................. 38
Costa de la Luz 15–22d .................. 39
Costa Cálida 15d ............................. 39
Lloret de Mar 8–15d ....................... 39
Girona blomsterfestival 5d .............. 39
Spanska vinvägar 8d ...................... 40
Vinvandring Rioja 5d....................... 40
Katalonien 8d .................................. 40
Spaniens nordkust 8d .................... 40
Baskien 8d....................................... 41
Lanzarote 27–29d ........................... 42 
Mallorca 22d ................................... 42
Mallorca & Menorca 15d ................ 42
Mallorca 8d ..................................... 43
Mallorca mat 8d .............................. 44
Teneriffa 15d ................................... 45
Gran Canaria 8–28d – Nyhet ......... 46
Fuerteventura 15d – Nyhet ........... 46
Portugal
Portugal 8d ...................................... 47
Madeira 8d ...................................... 48
Azorerna 12d ................................... 49
Algarve 8–15d ................................. 49
Portugal vinresa 6d ........................ 49
Cascais 8d ....................................... 49
Frankrike
Champagne 5d ................................ 50
Bordeaux 6d .................................... 50
Franska vinvägar 6d ....................... 50
Normandie 8d ................................. 51
Franska rivieran 8d ......................... 51
Franska höjdpunkter 8d................. 51
Lavendel i Provence 5d................... 51
Medelhavet
Alanya 8–29d – Nyhet ................. 113
Malta 8d .......................................... 52
Italien & Kroatien 8d....................... 52
Slovenien runt 8d ............................ 52
Kroatien 8d ...................................... 53
Kroatien 15d .................................... 54
Istrien mat & vin 8d ........................ 54
Kroatien Makarska 8d .................... 54
Cypern 8–28d – Nyhet ................... 55
Kreta 8–28d – Nyhet ...................... 55
Grekland & Albanien 10d – Nyhet .....56
Tolon 8–15d ..................................... 56
Klassiska Grekland 8d ................... 56
Brittiska öarna
Engelska höjdpunkter 6d ............... 57
England runt 8d .............................. 58
Sydengland 5d ................................ 58
Wales 8d – Nyhet ........................... 58
Cornwall 7d ..................................... 58
England historia & populärkultur 8d .. 59
Engelska slott & trädgårdar 6d ..... 59
Skottland Shetland 8d ................... 59
Skottland Orkney 8d ....................... 59
Skottland Military Tattoo 8d .......... 60
Yttre Hebriderna 6d ........................ 61
Skottland 8d .................................... 61

Skottland whisky 5d ....................... 61
Nordirland 8d – Nyhet ................... 61
Irland 8d .......................................... 62
Övrigt
Holland 4d ....................................... 63
André Rieu 4d .................................. 64
Budapest Prag Wien 7d .................. 65
Golf Turkiet 8d ................................. 65
Golf Costa Cálida 8d ....................... 65
Golf Algarve 8d ................................ 65
Alperna
Glaciärexpressen 6d ...................... 66
Berninaexpressen 6d ..................... 67
Berninaexpressen vinter 5d – Nyhet 67
Tyrolen & Salzburg 7d – Nyhet ....... 67
Norden
Gotland 4d ....................................... 68
Island 5d .......................................... 69
Island rundresa 8d ......................... 70
Färöarna mat & dryck 5d – Nyhet . 70
Lofoten vinter 5d – Nyhet .............. 70
Svalbard solvinter 6d ..................... 70
Svalbard 6d ..................................... 71
Färöarna 5d ..................................... 72
Lofoten & Nordkap 7d .................... 73
Östra Europa
Georgien & Armenien 12d .............. 74
Georgien 7d ..................................... 75
Uzbekistan 9d ................................. 75
Montenegro 8d ................................ 75
Transsylvanien Bukarest 8d .......... 76
Albanien 15d ................................... 77
Albanien Nordmakedonien 8d ....... 77
Bosnien–Hercegovina 8d ............... 77
Tjeckiska pärlor 5d ......................... 77
Warszawa & Kraków 6d ................. 78
Stora Balkan 12d ............................ 79
Sparesa Estland 6d ........................ 79
Baltikum runt 8d ............................. 79
Bulgarien & Rumänien 8d .............. 80
Sparesa Jurmala 5d ....................... 80
Ungern 6d ........................................ 80
I habsburgarnas spår 10d.............. 80
Vandringsresor
Mallorca 8d ..................................... 81
Costa Brava 8d ................................ 82
Andorra 8d ....................................... 82
Alicante 8d ...................................... 82
Teneriffa 8d ..................................... 82
Pilgrimsvägen 8d ............................ 83
Andalusien 8d ................................. 84
Baskien 7d....................................... 85
Madeira 8d ...................................... 86
Portugal 8d ...................................... 87
Algarve 8d ........................................ 87
Grekland 8d ..................................... 87
Zakopane 8d ................................... 88
Provence 8d ..................................... 88
Vinvandring Bourgogne &       
Champagne 8d  ............................... 88 
Korsika 8d  ....................................... 88
Toscanakusten 7d ........................... 89

Vinvandring Veneto 8d  ................... 89
Toscana 7d ...................................... 89
Cinque Terre 8d ............................... 90
Gardasjön 7d  .................................. 92
Apulien 8d ....................................... 93
Sardinien 8d .................................... 93
Amalfikusten 7d .............................. 93
Kroatien 8d ...................................... 94
Istrien 8d  ......................................... 94
Träningsresa Kroatien 8d ............... 94
Tre länder 8d ................................... 94
Dolomiterna 8d ............................... 95
Saalbach 8d .................................... 96
Val di Fiemme 8d ............................ 96
Tyrolen 8d  ....................................... 96
Bulgarien 8d  ................................... 97
Slovenien 7d .................................... 97
Albanien 8d  .................................... 97
Rumänien 8d  .................................. 97
Lofoten 6d ....................................... 98
Lettland 8d – Nyhet ....................... 99
Sydengland 7d  ............................... 99
Cornwall 7d – Nyhet....................... 99
Skottland 8d .................................... 99
Irland 8d ........................................ 100
Cykelresor
Holland 6d ..................................... 101
Flandern 6d ................................... 101
Loiredalen 7d  ............................... 101
Provence 8d  .................................. 101
Mallorca 8d ................................... 102
Toscana 7d .................................... 103
Gardasjön 7d ................................. 104
Apulien 8d  ..................................... 105
Kroatien 8d  ................................... 105
Österrike 8d  .................................. 105
Kryssningsresor
Holland 8d  .................................... 106
Barbados 13d – Nyhet ................. 106
Brittiska öarna 13d – Nyhet  ....... 106
Island & Brittiska öarna 13d – Nyhet .107
Tre floder 8d .................................. 107
Rhen 8d  ......................................... 107
Hurtigruten 8d .............................. 108
Hurtigruten norrut 8d ................... 110 
Rhône Saône 8d ............................ 110
Östra Medelhavet 13d .................. 110
Medelhavet 8–12d ........................ 111
Kroatien 8d .................................... 112
Douro 8d ........................................ 114
Donau 8d ....................................... 115
Seine 8d  ........................................ 116
Japan 15d  ..................................... 116
Dubai 10d – Nyhet ....................... 116
New York 12d – Nyhet .................. 116
Nilen 10–17d  ................................ 117
Karibienkryssning 12–16d .......... 118
Oceanien
Stora Nya Zeeland 23d ................. 120
Oceanien 29d ................................ 122
Stora Australien 25d .................... 124

Asien
Jordanien 9d ................................. 126
Israel 9d ......................................... 128
Dubai 8d ........................................ 128
Arabemiraten runt 10d................. 128
Azerbajdzjan 8d  ........................... 129
Indien 10–11d ............................... 129
Sri Lanka 12d ................................ 129
Filippinerna 16d  ........................... 129
Sydostasien 16d ........................... 130
Stora Vietnam 16d ........................ 132
Vietnam 12d .................................. 134
Laos & Vietnam 15d...................... 134
Borneo 13d .................................... 134
Malaysia 15d ................................. 135
Kina 10d ........................................ 135
Stora Kina 16d  ............................. 135
Peking 8d ....................................... 135
Sydkorea & Japan 15d ................. 136
Japan 9d ........................................ 138
Stora Japan 13d ............................ 139
Japansk matresa 9d  .................... 140
Sydkorea 13d ................................ 140
Indonesien
Bali 15d  ......................................... 140
Nordamerika
Östra Kanada 11d – Nyhet .......... 141
New York 7d ................................... 142
New York & Washington 9d ..........144
Nashville & Memphis 9d .............. 145
Amerikanska Södern 13d............. 146
Västra USA 15d ............................. 148
Centralamerika
Costa Rica 14d .............................. 150
Kuba 16d ....................................... 152
Genuina Kuba 14d  ....................... 154
Mexiko 14d .................................... 155
Sydamerika
Peru 14d ........................................ 156
Argentina & Brasilien 13d ............ 158
Brasilien Amazonas 11d .............. 160
Argentina & Chile 13d ................... 161
Patagonien 13d  ............................ 162
Ecuador & Galápagos 13d ........... 163
Stora Sydamerika 22d .................. 164
Afrika
Sydafrika 13d ................................ 166
Sydafrika lodge 9–10d ................. 168
Kapstaden 10d ............................. 168
Namibia 14d .................................. 168
Madagaskar 14–16d .................... 168
Mauritius 10d ............................... 169
Seychellerna 10d .......................... 169
Kenya 10d...................................... 169
Uganda 11d ................................... 169
Tanzania med Zanzibar 14d ........ 170
Marocko 10d ................................. 171
Gambia & Senegal 14d  ................ 171
Egypten rundresa 10d  ................. 171

Frankrike
Normandie 10d .............................172
Paris 7d ..........................................173
Vinskörd Alsace 8d .......................174
Alsace 7d  ......................................175
Vinskörd Bourgogne 8d ................175
Champagne 7d  .............................175
Provence 10d ................................175
Italien
Toscana 10d ..................................176
Toskanska rivieran 10d  ...............178
Italien vinresa 9d ..........................178
Italienska rivieran 11d..................178
Lido di Jesolo 10d .........................178
Gardasjön 10d ..............................179
Klassiska Italien 14d ....................180
Kroatien
Kroatien rundresa 12d .................182
Kroatien 10d .................................183
Kroatien Krk 10d ...........................183
Kroatien Rabac 10d  .....................183
Spanien
Lloret de Mar 10d .........................184
Stora Spanienresan 15d ..............184
Vandringsresor
Dolomiterna 10d ...........................185
Mosel 8d  .......................................185
Fyra länder 9d – Nyhet ................185
Borgafjäll 9d  .................................185
Höga kusten 8d  ............................186
Tänndalen 7d  ................................187
Dalarna 5d  ....................................187
Nordic Walking 3d – Nyhet ..........187
Gotland 5d  ....................................187
Öland 6d  .......................................188

Österlen 5d  ...................................188

Cykelresor
Moseldalen 8d ..............................189

Bodensjön 8d ................................189

Danmark 4d ...................................189

Polen
Szczecin 4d ...................................190

Polen runt 7d .................................190

Gdańsk 5d .....................................191

Gdańsk shopping 3d  ....................191

Sparesa Polen 8d ..........................191

Masurien 6d ..................................191

Övriga Europa
Skottland 10d ...............................192

Sydöstra England 8d  ...................193 

Fyra huvudstäder 9d ....................193

Budapest 8d ..................................193

Ungersk vinresa 9d  ......................193

Prag 6d  ..........................................194

Östersjön runt 9d ..........................195

Vilnius 5d .......................................196

Riga & Tallinn 6d ...........................196

Estland rundresa 7d  ....................196

Flandern 7d  ..................................196

Holland 6d .....................................197

Österrike och Schweiz
Schweiz Glaciärexpressen 8d ......198 

Schweiz Chur 8d ...........................199

Salzkammergut 7d .......................199 

Saalbach 8d ..................................199

Bad Gastein 8d – Nyhet ...............199 

Wien 7d ..........................................200

Österrikisk vinresa 7d ..................201

Musikfestival Alperna 7d – Nyhet 201

Alperna & Alsace 9d  ....................201

Zillertal i Tyrolen 8d  .....................201

Tyskland
Bodensjön 7d ................................202
Moseldalen 7d ..............................203 
Rhendalen 7d ................................204
Bayern 8d  ......................................204
Vinresa Pfalz 6d ............................204
Tyska drycker 4d ...........................204
Tyska vinvägar 6d .........................205
Tyska trädgårdar 4d ......................206
Dresden & Spreewald 5d .............206
Altes Land 4d ................................206
I Luthers fotspår 6d ......................206
Berlin 4d ........................................207
Potsdam 4d – Nyhet ....................208
Rügen 4d .......................................208
Stralsund 4d .................................208
Kielkanalen 4d ..............................209
Wismar 4d .....................................209 
Hannover & Weser 4d ...................209
Flensburg 3d .................................210 
Hamburg opera 4d ........................210 
Hamburg 4d ..................................210
Husum med Sylt 4d ......................211
Braunschweig 
Wolfenbüttel 4d – Nyhet..............211
Hildesheim 4d ...............................211
Celle 4d ..........................................211
Bremen oktoberfest 4d ................212
Bremen 4d  – Nyhet .....................212
Rostock 3d .....................................212
Rostock påskmarknad 3d ............212
Rostock shopping 2d ....................213
Lübeck shopping 2d .....................213
Burg shopping 2d ..........................213
Burg whisky 2d  .............................214
Burg vin 2d ....................................214
Lübeck 3d ......................................214

Lübeck 4d ......................................214

Danmark
Köpenhamn 2–3d .........................215

Köpenhamn André Rieu 3d  .........216 

Bornholm 4d .................................216

Danska trädgårdar 3d  .................216

Danska idyller 5d ..........................216

Norge
Lofoten 9d .....................................217

Nordkap 10d .................................218

Hurtigruten 6d ..............................218

Ålesund 4d ....................................218

Bergenbanan 5d ...........................218

Trollstigen 5d .................................219

Norges fjäll, fjordar & 

glaciärer 5d ...................................219

Sydnorge 4d ..................................219

Geilo 4d ..........................................219

Kryssningsresor
Kryssning Köp–Oslo 2d ................220

Kryssning Köp–Oslo t/r 3d ...........221 

Höga kusten 3d  ............................222

Östersjön 3d ..................................222

Ålandskryssning 2d ......................222

Reseträffen 2d ..............................223

Bornholm & Gotland 4d  ...............223

Vikingakryssning 8d .....................223

Finland
Åland 4d ........................................224

Åland midsommar 4d ...................225

Åbo Tammerfors & Helsingfors 5d 225

Finland 6d .....................................225

Finlands vackraste vägar 7d ........225

Övriga Europa
Hemlig resa Europa 4–8d ............226

Sverige
Hemlig resa Sverige 3d.................226

Stora Sverigeresan 8d ..................227

Lappland Inlandsbanan 9d..........228

Polcirkeln 7d .................................228

Inlandsbanan Höga kusten 6d ....228

Höga kusten 5d .............................229

Hälsingland 4d  .............................230

Midsommar i Gästrikland 4d  ......230

Midsommar i Dalarna 4d .............230

Dalarna 4d .....................................230

Värmland konstresa 3d  ...............231

Roslagen 4d – Nyhet ....................231

Stockholm 3d ................................231

Stockholm med Allsång 4d ..........231 

Slott & trädgårdar 4d – Nyhet ....  232

Mälardalen 3d ...............................232

Östergötlands pärlor 4d ...............232

Golf Gotland 5d – Nyhet ..............232

Gotland 4d .....................................233

Öland 4d ........................................234

Blekinge skärgård 3d....................234

Smaka svenska viner 2d ..............234

Österlens trädgårdar 3d ...............234

Österlen 3d ....................................235

Kiviks äppelmarknad 2d ..............236

Skånska slott 3d ...........................236

Påsk i Skåne 4d  ............................236

Vin & trädgård 3d  .........................236

Ullared shopping 1d .....................237

Ullared 2d ......................................237

Julmarknadsresor.................... 238
Dagsturer ................................. 238
Teaterresor .............................. 239
Skräddarsydda gruppresor ...... 239
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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 påstigningsplatser så hjälper vi på kontoret er att 
hitta en anslutningstransport 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

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

08.30 Varberg
08.50 Falkenberg
09.20 Halmstad
10.00 Hallandsåsen
10.25 Ängelholm
10.40 Helsingborg
11.00 Landskrona
11.40 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
19.15 Jönköping  250 kr

Anslutningspaket
Resa, övernattning

i dubbelrum
med frukost

fr 595:-

Hotellövernattning
Del i dubbelrum på

centralt hotell med frukost
i Göteborg eller Malmö

fr 575:-

Direktanslutning
Resa med tåg från 

hemorten till 
Malmö central

fr195:-

Tar du bilen ner till 
Göteborgsområdet går det 

bra att parkera vid Landvetter 
Parkering där vi även har 

påstigning för våra bussresor.

Uppge kod ”Rolfsbuss” för 
15% rabatt
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Priser per person och väg inklusive hotellnatt med frukost:

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. 

Arvika 695 kr Kristinehamn 775 kr Rättvik 895 kr

Borlänge 895 kr Laxå 795 kr Sarpsborg 795 kr

Karlskrona 795 kr Leksand 895 kr Skellefteå 1 450 kr

Djurås 965 kr Linköping 695 kr Stockholm 795 kr

Eskilstuna 895 kr Ludvika 895 kr Sundsvall 895 kr

Falun 895 kr Lund 695 kr Säffle 595 kr

Grängesberg 895 kr Malmö 695 kr Södertälje 795 kr

Gränna 715 kr Mariannelund 795 kr Umeå 1 450 kr

Gävle 895 kr Mariestad 695 kr Uppsala 895 kr

Halmstad 695 kr Mellerud 515 kr Vimmerby 795 kr

Helsingborg 695 kr Mjölby 695 kr Värnamo 695 kr

Hällefors 795 kr Mora 895 kr Växjö 675 kr

Jönköping 695 kr Norrköping 765 kr Åmål 595 kr

Kalmar 695 kr Nyköping 795 kr Årjäng 695 kr

Karlshamn 795 kr Nässjö 695 kr Ödeshög 795 kr

Karlstad 595 kr Oslo 795 kr Örebro 775 kr

Kristianstad 795 kr Ronneby 795 kr Östersund 1 375 kr





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 uppleva 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 övernattningar i dubbelrum ·  
4 frukostar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 995:- · tillvalsutflykter · entréer
Speciellt: Avresa 11/2 är över alla hjärtans dag och har  
avvikande program. Besök vår hemsida för mer information.
Avresedatum: Avresor februari–december. Besök vår hemsida 
för aktuell information.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  6 875:-

Dag 1. Hemorten – Rom Vi flyger till Rom och tar oss vidare 
till H10 Roma Città. Under våra dagar i Rom ingår frukost 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 shoppingutbud med allt från små 
specialbutiker till stora varuhus. Önskar man besöka Vatikan- 
museerna med Sixtinska kapellet bör man förköpa entrébiljett 
hemifrån. Besök vår hemsida för aktuell 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 byggt på sju kullar och är historiskt en av västvärldens 
viktigaste städer. Under dagen får vi tillsammans med vår 
lokalguide se många av stadens sevärdheter, som Vatikanen med 
Petersplatsen, Spanska trappan, Pantheon och Fontana di Trevi.  
Pris fr. 375:-

Dag 3. Tillvalsutflykt Colosseum och Forum Romanum Under 
förmiddagen 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 den guidade turen besöka 
sevärdheterna, men inträde behöver förköpas online (cirka 16 
euro) och 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 

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.

provsmakning av gårdens vin. Efter utflykten kan man kliva av 
bussen i centrum under förutsättning att återfärden till hotellet 
sker på egen hand med lokaltrafik. Pris fr. 645:-

Dag 5. Rom – Hemorten Efter frukost har vi fri tid innan bussen 
tar oss till flygplatsen och vårt flyg hemåt. 
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Florens
konst och kultur i renässansens huvudstad

Florens är regionen Toscanas huvudstad, med ett stort 
kulturutbud, intressanta museer och bra shopping. Vi bor centralt 
nära torget Santa Maria Novella, där hotellets takterrass har en 
underbar vy över staden och de omgivande kullarna. En lokalguide 
visar oss den historiska stadskärnan. Vi passerar Piazza del 
Duomo med katedralen, dopkyrkan och klocktornet. Vi besöker 
museet Galleria dell’Accademia med Michelangelos kända 
skulptur David. Det finns även tid att utforska Florens på egen 
hand under resan, och den som vill lära sig att baka äkta italiensk 
pizza kan välja till en sådan kurs. 

Avresedatum: 13/4, 12/5, 2/9, 5/10

5 dagar

fr  7 275:-

5 dagar

fr  9 975:-

5 dagar

fr  8 175:-

5 dagar

fr  7 275:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Venedig
kanalernas och gondolernas stad

Venedig är ett mer än tusenårigt världsarv fyllt av kulturskatter, 
mysiga restauranger, kaféer och ett stort shoppingutbud. Vi 
bor i Mestre nära tågstationen och därifrån tar vi oss enkelt ut 
till Venedig på cirka tjugo minuter. Under utflykterna till den 
unika staden gör vi bland annat en båttur som tar oss till den 
fantastiska Markusplatsen. Vi promenerar också längs Venedigs 
smala gränder. En tillvalsutflykt under en eftermiddag ägnas åt 
en rundtur bland stadens små bacari – krogar som serverar vin 
och det typiska tilltugget cicchetto. En innehållsrik båtutflykt till 
tre av de viktigaste öarna i den venetianska lagunen är en annan 
tillvalsutflykt. 

Avresedatum: 6/4, 4/5, 4/9, 1/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Madrid   
kultur och historia i Spaniens huvudstad

Spaniens huvudstad har det mesta. Ett stort utbud av konst, 
shopping och god mat garanterar en upplevelserik semester. Vi 
bor centralt och vår lokalguide hjälper oss att lära känna staden. 
Den guidade förmiddagsturen med många sevärdheter bjuder på 
en härlig mångfald. Vi gör också en stadsvandring och upptäcker 
dolda pärlor. Det finns tid att utforska Madrid på egen hand men 
även tillvalsutflykter erbjuds för den som vill. Pradomuseet, 
ett av världens förnämsta konstmuseer, är en. Spaniens 
gamla medeltida huvudstad, Toledo, en annan. Den lättsamma 
tapasturen bjuder på härliga smakupplevelser i charmiga kvarter.  

Avresedatum: 21/4, 13/5, 28/5, 22/9, 6/10, 20/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Barcelona  
spansk skönhet med starka kontraster

Barcelona bjuder på enastående kultur, färgstark arkitektur och 
härliga stränder. Det är en stad många gärna återvänder till. Vår 
reseledare erbjuder flera utflykter, med buss och till fots, för den 
som önskar. Vi promenerar bland annat i gamla stan Barri Gòtics 
charmiga gränder, och på vår väg mot hamnen besöker vi den 
enorma saluhallen La Boqueria. En av dagarna går vi i den kända 
arkitekten Antoni Gaudís fotspår som tar oss till den mäktiga 
kyrkan La Sagrada Familia. Dagen därpå lämnar vi storstaden för 
en heldagsutflykt till klostret i Montserrat och en välsmakande 
lunch vid det mäktiga berget.

Avresedatum: 1/4, 15/4, 22/4, 29/4, 13/5, 20/5, 31/5, 3/6, 19/8, 
9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 11/11, 9/12
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
en middag · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 825:- · entréer och biljetter för lokaltrafik
Avresedatum: 10/2, 1/4, 15/4, 22/4, 30/4, 6/5, 13/5, 20/5, 
27/5, 1/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  6 575:-

Dag 1. Hemorten – Lissabon Vi flyger till Lissabon och tar oss till 
vår buss och VIP Hotel Saldanha. Hotellet 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 
handelsstäder. Lissabons hamn har varit utgångspunkt för en 
rad upptäcktsresor och expeditioner. I hamnen står ett praktfullt 
monument 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 
anlades 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 Vi har 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,  
uppfört på 1800-talet i en blandning av olika arkitekturstilar. 
Inträde till kungapalatset tillkommer (cirka 10 euro).  Vi fortsätter 
sedan till Kap Roca som är Europas västligaste kontinentalpunkt. 
Här finns en brant klippkust med magnifika vyer ut över Atlantens 
blå vatten. Vi avslutar vår utflykt med ett besök i den vackra 
staden Cascais väster om Lissabon. Den ligger vid Costa do Estoril 

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.

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 Vi checkar ut och bussen tar oss till 
flygplatsen för hemresa.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Aten
den antika staden

I Greklands livliga huvudstad bor vi fyrstjärnigt och centralt. 
En guidad rundtur visar oss de mest berömda sevärdheterna 
såsom Panathinaikostadion, Zappeion, Olympiska Zeustemplet, 
Hadrianus båge, Syntagmatorget och Akropolis. Övriga dagar 
går det att utforska Aten på egen hand eller följa med på 
tillvalsutflykterna till Delfi eller Plaka. Det arkeologiska området 
i Delfi är uppsatt på Unescos världsarvslista. På vägen dit gör vi 
ett stopp i den pittoreska byn Arachova, som är känd för sina goda 
mejeriprodukter och fina mattor. I charmiga Plaka äter vi middag 
på en typisk grekisk restaurang och underhålls med grekisk 
folkdans. 

Avresedatum: 12/4, 6/9, 20/9

5 dagar

fr  8 975:-

5 dagar

fr  8 475:-

5 dagar

fr  6 975:-

5 dagar

fr  6 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Istanbul 
världsstaden vid vackra Bosporen

Istanbul är en storstad där det moderna möter det antika. 
Här varvas museer i världsklass med förstklassig shopping. Vi 
börjar med att utforska staden tillsammans med vår lokalguide 
och besöker det berömda Topkapipalatset, Hagia Sofia och 
Blå moskén. Under vår resa beger vi oss till den egyptiska 
basaren, med dofter och smaker från Orienten. Därefter gör 
vi en utflykt med båt på Bosporen och ser staden från ett helt 
annat perspektiv. Även ett besök på den stora basaren väntar, 
med en visning av de handknutna mattor som fortfarande är ett 
levande konstverk i Turkiet. För den som är intresserad erbjuds 
tillvalsutflykten ”Istanbul mellan två kontinenter”. 

Avresedatum: 19/4, 6/9, 4/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Bukarest
Rumäniens fascinerande huvudstad

I Bukarest blandas byggnader från Rumäniens turbulenta 
nutidshistoria med medeltida kyrkor och gränder. Här finns 
ett rikt restaurangliv och spännande små butiker. Vårt hotell i 
nyklassicistisk stil ligger några minuters promenad från gamla 
stan. Vår guidade rundtur börjar i Cișmigiu-parken och fortsätter 
till parlamentsbyggnaden. Vi passerar också konserthuset 
Athanaeum och den vackra klosterkyrkan Stavropoleos. Resten 
av dagarna är du fri att upptäcka Bukarest på egen hand. En 
tillvalsutflykt erbjuds även till slotten Bran och Peleș, där lunch 
med vinprovning ingår.

Avresedatum: 31/3, 1/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dubrovnik   
pärlan vid Adriatiska havet

Vi upplever det fascinerande Dubrovnik på en rundtur med buss 
tillsammans med vår lokalguide. Under resan finns även tid att 
själv utforska staden. Promenera längs vattnet där det finns gott 
om barer, kaféer och restauranger, eller ge dig in bland myllrande 
gränder. Missa heller inte att bara koppla av vid Adriatiska 
havets kristallklara vatten under vistelsen. Vi erbjuder även en 
tillvalsutflykt med båt till de vackra Elafitiöarna. I det subtropiska 
klimatet växer olivträd, cypresser, timjan och rosmarin. Frukost 
och middag på hotellet ingår samtliga dagar. 

Avresedatum: 4/4, 26/4, 10/5, 24/5, 6/9, 20/9, 4/10, 18/10
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4–5 dagar

fr  3 475:-

5 dagar

fr  5 675:-

Avreseorter: Göteborg, Malmö, Stockholm, Oslo

Budapest
Donaus vackra drottning

I vackra Budapest vid floden Donau bor vi centralt på ett utvalt 
hotell. Under vår vistelse i staden upptäcker vi såväl Budas höjder 
och historiska byggnader som stadsdelen Pest med shopping och 
restauranger. Under en rundtur ser vi bland annat Mattiaskyrkan, 
Fiskarbastionen, parlamentsbyggnaden och operan. Som 
tillvalsutflykt kan vi göra en kvällskryssning på Europas näst 
längsta flod Donau, som flyter rakt genom hjärtat av Budapest. 
Turen passerar bland annat Gellérthöjden, parlamentsbyggnaden, 
Kedjebron och Slottsberget. Ombord serveras en riklig 
middagsbuffé med dryck. Dagen därpå kan man följa med på en 
tillvalsutflykt med buss söderut till pustan, som betyder slätt 
på ungerska. Vi besöker en gård med cirka 120 hästar av rasen 

ungerska halvblod och lipizzaner, ser en imponerande hästshow 
och avnjuter en traditionell trerätters lunch med bland annat 
gulaschsoppa. Utflykterna behöver förbokas inför resan. Vi får 
också bekanta oss med Budapests judiska historia. Under en 
guidad promenad passerar vi flera platser med anknytning till 
Raoul Wallenberg och hans kollegor. Rundturen avslutas i centrum 
vid Raoul Wallenbergs diplomatväska som idag är en minnesplats. 
På egen hand kan man besöka någon av Budapests populära 
badanläggningar, exempelvis Széchenyibaden i stadsparken. 

Avresedatum:  Mars–oktober två gånger i veckan. För aktuell 
information om avresedatum, hotell och utflykter, besök vår 
hemsida.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Kraków    
Polens pärla med kultur, historia och romantik

Polens näst största stad Kraków anses vara landets vackraste, 
en öppen och elegant stad, vackert belägen vid floden Wisła. 
Krakóws välbevarade gamla stadskärna, Stare Miasto, är ett 
Unescovärldsarv sedan 1978 och här kan man njuta av att flanera 
bland medeltida byggnader, kaféer och sevärdheter. Mariakyrkan 
och tyghuset Sukiennice är gamla stadens själ och hjärta, och de 
färgglada renässanshusen och gotiska mästerverken är en fröjd 
för ögat. Vi har nu tre dagar att njuta av Krakóws stora utbud av 
historia och kultur, strosa runt på de charmiga kullerstensgatorna 
kantade av kaféer eller shoppa i ett av de moderna köpcentren. 
Här finns också ett stort utbud av bra restauranger med god polsk 

mat. Under vår vistelse gör vi en stadsvandring med en kunnig 
lokalguide som visar oss många av stadens sevärdheter. Bland 
annat besöker vi det mäktiga kungaslotten Wawel med anor från 
1000-talet. Vi upplever en kväll med polsk mat och folklore, som 
är en traditionell polsk föreställning. Under resan erbjuder vi även 
tillvalsutflykter till Auschwitz och Birkenau där vi får en guidad tur 
med lokalguide och till saltgruvan Wieliczka som är en av Polens 
största sevärdheter och finns med på Unescos världsarvslista. 
Även här får vi en rundtur med lokalguide, och vi besöker bland 
annat en underjordisk kyrka som är helt uthuggen i salt.

Avresedatum:  En gång i veckan april –oktober med några 
undantag. För aktuell information besök vår hemsida.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Warszawa 
nygammal världsstad som verkligen har allt

Upptäck storstaden Warszawa! Under andra världskriget blev 
Polens huvudstad näst intill jämnad med marken men har sedan 
dess byggts upp till den moderna stad vi ser idag. Bo centralt 
och shoppa i moderna köpcenter där du fortfarande får mycket 
för pengarna, prova den bästa polska vodkan och upplev den 
historiska delen av staden på en gemensam stadsrundtur med  
Łazienkiparken med sitt palats, de tidigare judiska kvarten och 
gamla stan med praktfulla borgarhus vid det vackra torget. Vare 
sig du väljer kultur eller shopping erbjuder den fantastiska staden 
obegränsade möjligheter. Warszawa bjuder också på ett varierat 
utbud av restauranger, allt från polsk husmanskost till exklusiva 
restauranger med internationella menyer. 
 
Avresedatum: 21/4, 19/5, 1/9, 6/10

3–4 dagar

fr  3 475:-

5 dagar

fr  6 275:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Prag
dagar med guldkant i den gyllene staden

I den historiska landsdelen Böhmen i västra Tjeckien finns 
underbara Prag, vackert belägen vid floden Moldau. Prag brukar 
kallas för ”de hundra spirornas stad” tack vare sina många 
kyrkspiror och torn. Vi bor centralt i stadsdelen Karlin cirka 
två km från gamla stan med den tjeckiska huvudstadens stora 
utbud av historia, kultur och shopping på bekvämt räckhåll 
med både tunnelbana och spårvagn precis utanför dörren. Vi 
har tre härliga dagar att njuta av Prags historia och kultur samt 
att strosa runt på de charmiga kullerstensgatorna kantade av 
kaféer eller shoppa. Under vår vistelse finns det möjlighet att 
följa med på en härlig stadspromenad tillsammans med en 

lokalguide. 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 
Vaclavplatsen. Den historieintresserade kan även välja att följa 
med på en spännande tillvalsutflykt till Pragborgen med Sankt 
Vituskatedralen som ligger högt ovanför floden och vars silhuett 
avtecknar sig mot himlen. Här får vi en guidad rundtur i gamla 
palatset, Vituskatedralen och Gyllene gränden. Vi erbjuder även 
en tillvalsutflykt till Prags äldsta ölbryggeri, U Fleku, där vi får en 
rundtur och smakar på deras mörka öl. Vi fotsätter med middag på 
en lokal restaurang och kaffe på vackra kaféet Obecni dum.

Avresedatum: En gång i veckan, april–oktober med några undan-
tag. För aktuell information besök vår hemsida.

5 dagar

fr  6 475:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Bratislava  
den okända skönheten vid Donau

Slovakiens charmiga huvudstad Bratislava kallas ”Skönheten 
vid Donau”. Här finns historiska byggnader, kullerstensgator och 
pittoreska butiker och kaféer. Vi bor fyrstjärnigt nära slottet, 
som inhyser delar av det slovakiska nationalmuseet. Under en 
gemensam rundvandring lär vi känna staden och får bland annat 
se gamla stan, barockpalatset Palffy och gotiska domkyrkan 
Sankt Martin. Donaus strand erbjuder vackra promenadstråk och 
utsikten från den tefatsformade restaurangen ovanför Donaubron 
är svårslagen. Vi erbjuder en tillvalsutflykt till stenslottet Červený 
Kameň, med vinprovning i Lilla Karpaternas vindistrikt.

Avresedatum: 28/4, 26/5, 8/9
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Belgrad
Serbiens huvudstad

Belgrad är en storstad med tätt mellan monumenten i en 
spännande mix av sliten charm och modern puls. Vår första heldag 
gör vi en stadspromenad med lokalguide. Vi når Republikens torg 
med Nationalteatern, Nationalmuseet och statyn av prins Mihailo. 
Vi tar oss till borgen Kalegmedan som ligger på en hög klippa. 
Charmiga kvarter hittar vi i stadsdelen Dorcol. Dagen därpå kan du 
följa med på våra tillvalsutflykter. Den första går till städerna Novi 
Sad och Sremski Karlovci. Vi hinner även med att flanera bland 
vinstockar och äta lunch. På kvällen avgår den andra utflykten, en 
middagskryssning på Donau.  

Avresedatum: 1/4, 23/9

4 dagar

fr  5 975:-

4 dagar

fr  5 475:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

München
Bayerns huvudstad

Bayerns huvudstad München är södra Tysklands metropol. Staden 
har en rik historia och är även känd för sin årliga Oktoberfest, som 
lockar mängder av ölälskare. Vi bor centralt och äter en gemensam 
välkomstmiddag första kvällen. Dagen därpå blir det en kortare 
stadsrundtur i Münchens gamla stadskärna med lokalguide. Vi 
ser bland annat katedralen Frauenkirche, Münchens stadshus 
samt det anrika värdshuset Hofbräuhaus. Det finns även tid för att 
gå på egna strövtåg eller följa med på tillvalsutflykten som är en 
ölrundtur. Vi får bland annat en rundvisning med provsmakning i 
Münchens äldsta existerande bryggeri, Pauluner Bräuhaus. 

Avresedatum: 7/4, 23/8

4 dagar

fr  4 775:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Berlin
storstadsweekend med flyg

Berlin är en fantastisk stad full av kultur, historia och shopping. 
På vår upplevelserika storstadsweekend till en av Europas mest 
intressanta huvudstäder kan du känna historiens vingslag. 
Här möter gammalt nytt: historiska byggnader och moderna 
shoppingcenter, kulturella minnesmärken och trendiga 
restauranger och barer. Här kan du besöka några av världens mest 
kända museer, slå dig ner på ett mysigt kafé, prova spännande mat 
från världens alla hörn eller ägna dig åt fantastisk shopping med 
allt från vintage till de stora modehusens senaste kollektioner. Vi 
flyger till Tysklands huvudstad för incheckning på centralt belägna 
Relexa Hotel med bekvämt promenadavstånd till Potsdamer 

Platz, Brandenburger Tor och Checkpoint Charlie. Under två hela 
dagar har vi nu möjlighet att utforska den fantastiska staden 
på egen hand. Personalen på hotellet hjälper gärna till med 
rekommendationer eller bokning av teaterbiljetter och dylikt. 
Kanske tar du tunnelbanan till Kurfürstendamm och det stora 
varuhuset KaDeWe med sin kända delikatessavdelning? Eller så 
siktar du bokstavligen talat högre: mot tv-tornets utsiktskafé på 
200 meters höjd. Om du vill lära dig mer om Berlinmuren kan du 
besöka Checkpoint Charlie eller minnesmonumentet vid Bernauer 
Strasse, där det finns delar kvar av muren och vakttorn och som 
visar hur det såg ut under 1980-talet.

Avresedatum: Fredagar mars–december med några undantag. 
För aktuell information besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar ·  
en middag · utflykt enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 475:- · tillvalsutflykter · biljetter 
lokaltrafik
Avresedatum: En gång i veckan april–oktober med några 
undantag. För aktuell information besök vår hemsida.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  6 275:-

Dag 1. Hemorten – Wien Vi flyger till Wien och checkar in på 
vårt centralt belägna hotell där vi ska bo i fyra nätter. På kvällen 
bekantar vi oss med varandra under en gemensam middag. 

Dag 2. Stadsrundtur  Wien Under förmiddagen gör vi tillsammans 
med lokalguide en stadsrundtur i denna stad som bländar med 
både elegans och skönhet. Vi åker genom centrum och passerar 
operan, parlamentet och rådhuset längs med Ringen. Vi kör över 
Donau ut till FN-staden och åter till den gamla stadskärnan där vi 
nu promenerar och besöker bland annat Hofburg. Efter lunch på 
egen hand har vi eftermiddagen till eget förfogande.

Dag 3–4. Wien Vi har nu två dagar 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 stadskärnan är upptagen 
på Unescos världsarvslista. Bland de många sevärdheterna 
finns det kejserliga slottet Hofburg, den gotiska Stefansdomen, 
Hundertwassers Kunsthaus Wien med sitt egendomliga utseende 
och Café Sacher där den berömda sachertårtan skapades. 

Det går utmärkt att förflytta 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 praktfulla byggnader från olika epoker och sin livliga kafékultur. Här njuter vi av konst och kultur under några 
innehållsrika dagar.

Slottet Schönbrunn Tillsammans med vår reseledare tar 
vi tunnelbanan till det mäktiga barockslottet Schönbrunn. 
Slottsområdet har bland annat flera slottsträdgårdar och världens 
äldsta, fortfarande öppna djurpark. Vi gör en guidad rundvisning i 
slottet. Kostnad för lokaltrafik tillkommer. Pris fr. 395:-

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. 595:-

Vi erbjuder följande utflykter: 
Utflykterna behöver förbokas inför resan.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo, 
Luleå, Umeå, Kiruna, Visby

Riga  
historisk handelsstad

Rik historia, vacker arkitektur, shopping och kaféliv väntar i 
Riga, som en gång i tiden var den mäktigaste handelsstaden vid 
Östersjön och idag är Baltikums största stad. Vi bor centralt och 
äter gemensam middag på ankomstdagen. Under en tre timmar 
lång rundtur utforskar vi den gamla hansestaden, som grundades 
år 1201, med en kunnig lokalguide vid vår sida. Vi rör oss delvis 
till fots och ser bland annat Frihetsmonumentet, domkyrkan, 
Svenskporten och Stora torget. Resan tar oss även till Sigulda 
där vi besöker ruinerna av stadens medeltida slott samt Turaida 
slottsmuseum.

Avresedatum: 14/5, 23/7, 27/8

4 dagar

fr  5 675:-

4 dagar

fr  5 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo,
 Luleå, Linköping, Umeå

Vilnius
charm och historia

Litauens huvudstad har både en medeltida stadskärna med  
spännande arkitektur och ett stort utbud av nöje och shopping 
till mycket överkomliga priser. Vårt hotell ligger vid köpcentret 
Europa på norra sidan av floden Neris. Med hjälp av vår lokalguide 
upptäcker vi centrala Vilnius, vars historiska centrum finns med på 
Unescos världsarvslista. Delar av staden lades i ruiner under andra 
världskriget, men har senare återuppbyggts. Husen i stadskärnan 
har uppförts under flera århundraden och här finns många 
betydande byggnader från olika epoker, som gotik, renässans och 
barock. Mycket att se för den arkitekturintresserade!

Avresedatum: 20/4, 28/9

4 dagar

fr  5 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Helsingfors
modern kultur, historia och design

Helsingfors är en vacker och modern kulturstad, med rik historia. 
Vi bor centralt i staden och följer med vår lokalguide på en rundtur 
till fots för att se den imponerande domkyrkan, presidentens slott 
samt andra sevärdheter i centrum. Under en härlig båttur njuter 
vi av Helsingfors fina strandlinjer, öar och Degerö kanal innan vi 
tar spårvagn till två av stadens museer: Mannerheimmuseet och 
Designmuseet, med allt från möbler till mode och grafisk design. 
Vi tar även båt till stadsdelen Sveaborg, som är en samling öar och 
en av världens största sjöfästningar. Som tillvalsutflykt besöker vi 
Borgå och chokladtillverkaren Fazer. 

Avresedatum: 20/4, 13/7

5 dagar

fr  8 675:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dublin 
en trevlig stad med ett rikt kulturarv

Irlands huvudstad erbjuder publiv, nöje och shopping. Vi gör en 
gemensam stadsguidning och besöker ett whiskydestilleri, där 
provsmakning ingår. Under resan besöker vi även Irlands äldsta  
universitet, Trinity College, samt Guinness Storehouse där vi 
serveras denna ädla dryck högst upp i huset – vyn över Dublin 
får vi på köpet. En av dagarna utforskar vi staden på egen 
hand, kanske med en hop-on hop-off-buss med stopp som 
Dublin Castle, St Patrick’s Cathedral eller området Temple Bar 
(eventuella entréavgifter tillkommer). På en av kvällarna erbjuds en 
tillvalsutflykt i form av en trerätters middag med irländsk show.

Avresedatum: 23/5, 15/8, 12/9
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 895:- · entreer · biljetter för lokaltrafik
Avresedatum: Veckovis med några undantag. Besök vår 
hemsida för aktuell information.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo, 
Luleå, Linköping, Umeå

5 dagar

fr  5 975:-

Dag 1. Hemorten – London Vi flyger till London. Vår resa börjar 
med en intressant stadsrundtur där vi passerar sevärdheter som 
exempelvis 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 
utflykter 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 
reseledare 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. 

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 
Londons främsta sevärdheter. Fästningen byggdes av Vilhelm 
Erövraren 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 att 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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5 dagar

fr  7 375:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Edinburgh 
Skottlands historierika och charmiga huvudstad

I skotska Edinburgh väntar världsarv, kullerstensgator och gott 
om charm. Resan inleds med en guidad tur till Edinburgh Castle, 
huvudgatan The Royal Mile och katedralen St Giles. Vi erbjuder 
även två tillvalsutflykter där den ena går till Glasgow med bland 
annat besök på Kelvingrove Art Gallery och Glasgow Botanic 
Gardens. Den andra går till pittoreska Pitlochry i norr. Staden är 
känd för sina blomsterdekorationer och sin 1800-talsarkitektur 
med gjutjärnsdetaljer. Vi besöker Blair Castle och ett lokalt 
whiskydestilleri. Alternativt finns gott om tid att utforska 
Edinburgh på egen hand. 

Avresedatum: 27/4, 16/5, 12/9, 5/10

5 dagar

fr  8 275:- 

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Lyon   
gastronomins huvudstad

Välkommen till Lyon, Frankrikes gourmethuvudstad och landets 
tredje största stad! Förutom sitt berömda kök och stora utbud 
av restauranger så bjuder Lyon på ett av Europas största 
Unescolistade renässansområden, intressanta museer och 
bra shopping. Vi bor centralt under vår vistelse med utmärkt 
kommunikation till stadens många guldkorn. Vår första 
heldag i den vackra staden ger vi oss ut på en guidad rundtur 
där vi passerar många av dess mest berömda sevärdheter. 
Vi promenerar i gamla stan, Vieux Lyon, med sina pittoreska 
kvarter från medeltid och renässans, där man finner de 

historiska så kallade traboules – passager som leder genom 
husen över till gatan på andra sidan. Dagen därpå är fri för 
egna upptäcktsfärder. Ett besök på en av stadens ”bouchons”, 
kvarterskrogar, rekommenderas varmt för att avnjuta 
traditionella och vällagade rätter i sann Lyon-anda. För den som 
vill utforska det lyonska köket ytterligare erbjuder vi också en 
guidad matvandring tillsammans med en matkunnig lokalguide 
som tillvalsutflykt. Vår sista dag gör vi en halvdagsutflykt med 
buss till Beaujolais natursköna vinlandskap där vi provar vin, 
äter en trerätters lunch och njuter av pittoreska omgivningar och 
vackra vyer.

Avresedatum: 13/4, 12/5, 24/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Nice
palmer, pinjeträd och pastellfärgade fasader

Fashionabla hamnstaden Nice är en av Franska rivierans mest 
populära orter. Klimatet är behagligt och här finns ett stort 
utbud av shopping, museer och sevärdheter. Några av dessa 
tittar vi närmare på tillsammans med vår lokalguide, innan vår 
buss tar oss till konstnärsbyn Saint-Paul-de-Vence för ett besök. 
Under resan åker vi också längs den vackra kusten Côte d’Azur 
till världens minsta furstendöme, Monaco. Här promenerar vi i 
stadens lilla historiska centrum tillsammans med en lokalguide 
och gör ett stopp i Monte Carlo med det berömda kasinot. Vi 
erbjuder även en tillvalsutflykt med tåg till Cannes.

Avresedatum: 11/4, 25/4, 9/5, 30/5, 3/7, 22/8, 17/10

5 dagar

fr  8 475:-
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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 2 475:- · tillvalsutflykter · biljetter för 
lokaltrafik
Speciellt: Vissa avresor har avvikande program. Besök vår 
hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 28/3, 2/4, 15/4, 24/4, 9/5, 22/5, 22/8, 5/9, 
12/9, 24/9, 3/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  7 975:-  

Dag 1. Hemorten – Paris Vi flyger till Paris och fortsätter sedan 
med vår buss in till centrum 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 dem som så 
önskar. Utflykterna sker med metron och till fots. Utöver våra 
utflykter finns det många möjligheter att ta sig runt på egen hand. 
Reseledaren 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 (17,5 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 
tillvalsutflykt till Sacré-Coeur. Vi börjar med en guidad promenad 
genom Montmartres stämningsfulla gamla konstnärskvarter. 
Kvällen avslutas med ett besök på den fyra sekel gamla 
restaurangen Auberge 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. 30 euro

Paris mysiga Montmartre och brusande boulevarder
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. 125 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. 
Observera att entrébiljett bör förbokas på egen hand. Besök vår 
hemsida för aktuell information. Pris fr. 20 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. 20 euro

Dag 5. Paris – Hemorten Frukost och därefter fri tid tills det är 
dags för avresa till flygplatsen.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  11 475:-

Dag 1. Hemorten – Rom Vi flyger till Rom och tar oss sedan till 
vårt hotell TH Roma – Carpegna Palace Domus Mariae Hotel. 

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. 

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 – Vico Equense Efter frukost lämnar vi 
vårt hotell och reser mot Vico Equense. 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 Sorrentohalvön som ligger vid Neapelbukten med 
vacker utsikt över havet. Här tar vi in på Hotel Mary i Vico Equense 
eller Hotel Stabia i Castellammare di Stabia och äter gemensam 
middag på kvällen.
 
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 

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. Sorrentohalvön är vackert belägen ovanför 
Neapelbukten. Härifrån gör vi utflykter till Capri och Amalfikusten.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · en 
lunch · 4 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 175:- 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår 
hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 20/3, 27/3, 3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 1/5, 8/5, 15/5, 
22/5, 30/5, 5/6, 26/6, 3/7, 17/7, 21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 
25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10

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 
Amalfikusten. 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 Vico Equense och vårt hotell. Middag på kvällen. 

Dag 7. Sorrento Frukost. Dagen tillbringas på egen hand i 
Sorrento, dit vi tar oss med vår buss. 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. För den som önskar finns 
givetvis alternativet att stanna i Vico Equense och njuta av dagen 
nära hotellet. Middag på kvällen.

Dag 8. Vico Equense – Hemorten Frukost och därefter avresa till 
flygplatsen för hemfärd.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Stora Italien 
från söder till norr

Under denna resa, som går hela vägen från Sorrentohalvön i 
söder till Venedig i norr, upptäcker vi Italiens rika arkeologiska 
och arkitektoniska arv och får provsmaka vin, limoncello, olivolja 
och balsamvinäger. Vi flyger till Italien och tillbringar tre nätter 
på Sorrentohalvön. Därifrån reser vi vidare via Pompeji till tre 
nätter i Rom där vi upptäcker staden med en lokalguide. Florens, 
Pisa, Venedig, Verona och hamnstaden La Spezia är några andra 
städer vi besöker under Italienäventyret. Dessutom åker vi båt på 
Gardasjön, besöker vindistriktet Valpolicella och åker buss längs 
den förtrollande Amalfikusten. 

Avresedatum: 10/5, 20/9

8 dagar

fr  10 975:-

15 dagar

fr  19 975:-

8 dagar

fr  10 475:-

8 dagar

fr  10 475:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Ischia 
Neapelbuktens gröna ö

Vulkanön Ischia är den största ön i Neapelbukten. Vi landar 
på fastlandet  och tar oss med båt till den lummiga ön med 
dramatiska vyer och pittoreska byar. Vi bor söder om staden Forio 
på öns västkust, och frukost och middag ingår på hotellet varje 
dag. Vistelsen inleds med en halvdagstur som passerar flera 
berömda orter på ön. Under vår tid på Ischia blir det en utflykt till 
en av Italiens vackraste botaniska trädgårdar, Giardini di Mortella, 
med 3 000 exotiska och ovanliga växtarter från olika delar av 
världen. Resan erbjuder även tillvalsutflykter. En går till den 
vackra klippön Capri och den andra är en härlig vandring genom 
Ischias sköna natur. 

Avresedatum:  11/5, 7/9, 28/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Sydtyrolen 
natursköna vyer i de italienska alperna

Vi upptäcker Sydtyrolen, Italiens nordligaste landskap som bjuder 
på vykortsvyer, snöklädda toppar, arkitektur och azurblått vatten. 
Resan tillbringas i byn Kiens i Pustertal, där vi bor i sju nätter. 
Under resan utforskar vi regionen tillsammans och åker både tåg 
och buss – med två heldagar bland Dolomiternas bergstoppar. Vi 
besöker Gardasjön, den exklusiva skidorten Cortina d’Ampezzo 
där vinter-OS arrangerades 1956 och vandrar längs historiska 
gator i Brixen. Det blir även en tur till regionens största stad 
Bolzano där vi besöker det arkeologiska museet och njuter av 
utsikten från en kabinbana.

Avresedatum: 21/5, 16/7, 13/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Lido di Jesolo     
stränder och kultur vid Adriatiska havet

I norra Italien, strax utanför Venedig, ligger badorten Lido di Jesolo 
med långa sandstränder, god mat och gästvänliga människor.  
Här bor vi fyrstjärnigt vid havet och gör flera trevliga utflykter 
under vistelsen. Vi besöker en lokal ost- och skinkproducent i San 
Daniele och får en visning hos vinproducenten Pitars. Venedig 
är en självklar utflykt och en av dagarna åker vi till Treviso där 
vi upplever både kultur och vinodlingar. Vi åker också längs den 
vackra vinvägen Strada del Prosecco och provsmakar vin och 
prosecco på gårdarna vi stannar till vid. En dagstur går till Trieste, 
eller porten till Balkan som staden ibland kallas. 

Avresedatum:  15/5, 24/9
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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 1 375: - · tillvalsutflykt · entréer 
Speciellt: Utflykterna kan komma att utföras i annan ordning.
Avresedatum: 15/4, 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 1/7, 
15/7, 5/8, 19/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  10 975:-

Dag 1. Hemorten – Sorrentohalvön Vi flyger till Italien och tar oss 
sedan till vårt hotell O’ Sole Mio i Sant’Agata sui Due Golfi eller 
Hotel Giosuè A Mare i Meta. Här bor vi sju nätter med frukost och 
middag samtliga dagar.

Dag 2. Pompeji och Gragnano Idag åker vi till Gragnano, berömt 
för sin produktion av pasta. Vi inleder med en guidad tur på en 
pastafabrik och får en inblick i hur pastan tillverkas, och därefter 
äter vi lunch bestående av två olika sorters pasta. Efter besöket 
fortsätter vi till Pompeji där vi möter vår lokalguide. Staden be- 
gravdes 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. 

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 besöker bland annat Villa San 
Michele som byggdes av Axel Munthe, 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. 
Pris fr. 1 195:-

Dag 4. Sorrentohalvön Fri dag för egna äventyr på 
Sorrentohalvön. Kanske lockar en vandring i det natursköna 
området. Vår reseledare ger gärna tips på utflykter och aktiviteter.

Dag 5. Sorrentoområdet med limoncello- och 
mozzarellaprovsmakning Dagen ägnas åt områdets 
gastronomiska specialiteter. Första stoppet på dagen blir ett 
besök på en citronodling där vi får lära oss hur den berömda 
likören limoncello tillverkas, som efteråt även får provsmakas. 
Därefter åker vi vidare för en provsmakning av områdets mest 
berömda produkt, nämligen mozzarellaosten. Vi får se hur 
produkten tillverkas och sedan får vi provsmaka mozzarellan 
tillsammans med lokala delikatesser.

Dag 6. Pizzakurs och Sorrento Idag har vi blivit inbjudna av 
pizzabagaren Francesco, som ska visa oss hur man bakar en 

Sorrentohalvön Capri och Amalfikusten
Följ med till spektakulära Sorrentohalvön där vi gör spännande utflykter. Vi får uppleva det bästa denna region har att 
erbjuda då vi besöker antika Pompeji, mytomspunna Capri och vackra Amalfikusten.

riktigt autentisk Italiensk pizza. Sedan avnjuter vi vår egen pizza 
till lunch! Efter kursen tar vi oss vidare till Sorrento. Här har vi tid 
att njuta på egen hand i några timmar innan vi åker tillbaka till vårt 
hotell.  

Dag 7. 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. 
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. Från Amalfi tar vi sedan en båt till Maiori där vår 
buss väntar för att ta oss tillbaka till vårt hotell. 

Dag 8. Sorrentohalvön – Hemorten Frukost och därefter avresa till 
flygplatsen.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Södra Italien 
från öst till väst i två underbara regioner

Plocka guldkornen ur södra Italien, från öst till väst! Vi börjar i 
Apulien där vi bor fyrstjärnigt i Selva di Fasano. Här besöker vi den 
vita staden Ostuni, som är vackert belägen på tre kullar några mil 
från havet. Vi ser även de omtalade trullihusen i Alberobello och 
de vackra städerna Lecce och Otranto på Salentohalvön. På vägen 
mot italienska västkusten besöker vi historiska staden Matera, 
innan vi når hotellet i Castellammare di Stabia i Kampanien. 
Här åker vi på utflykt till Amalfikusten, en av världens vackraste 
kuststräckor med oslagbara panoramavyer över havet. Den som 
vill kan välja tillvalsutflykter till Pompeji och Neapel.

Avresedatum:  3/5, 3/9, 2/10

10 dagar

fr  8 975:-

8 dagar

fr  12 775:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Sorrento  
med Amalfikusten och Capri

Den klassiska turistorten på Italiens sydvästra kust är känd för 
sin utsökta limoncello – men även för tvål, choklad och glass 
som tillverkas av lokala citroner. Upptäck den vackra staden med 
omnejd eller boka tillvalsutflykter över dagen till klippön Capri 
eller den dramatiska Amalfikusten med sina pittoreska byar. Du 
kan även göra en tillvalsutflykt som tar dig 2 000 år bakåt i tiden 
till Pompejis antika gator och badanläggningar. Den fjärde och 
sista tillvalsutflykten går till Neapel för chans att utforska den 
historiska stadskärnan där det finns mycket att se, bland annat 
den lokala tillverkningen av julkrubbor.

Avresedatum:  10/3, 24/3, 7/4, 9/4, 29/9, 6/10, 14/10, 20/10, 
27/10, 3/11

8 dagar

fr  12 475:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Apulien
det vackra, orörda Italien

Apulien ligger på Italiens klack och har ett mycket varierande 
landskap med slätter och berg. Här bor vi både högt över havet 
och vid en långsträckt strand. Vi börjar i högt belägna Monte 
Sant’Angelo där vi bor på fyrstjärnigt hotell med vacker utsikt 
över Garganohalvön och med den historiska stadskärnan på 
gångavstånd. Här upptäcker vi staden under en promenad genom 
de smala gränderna med vitkalkade hus och besöker bland annat 
ärkeängeln Mikaels helgedom. Vi gör även en heldagsutflykt på 
Garganohalvön där vi åker genom nationalparken Foresta Umbra, 
den sista kvarlevan av Puglias urskogar, och besöker den medel- 

Avresedatum:  18/4, 23/4, 2/5, 16/5, 30/5, 5/9, 12/9, 
19/9, 26/9, 3/10

tida staden Vieste. Här gör vi en båttur längs den fascinerande 
kusten, med kalkstensklippor som stupar rakt ner i havet. Efter 
härliga dagar i Monte Sant’Angelo beger vi oss mot Torre Canne. 
På vägen ser vi några av Apuliens mest berömda monument, 
bland annat den majestätiska åttkantiga borgen Castel del 
Monte, innan vi kommer fram till vårt hotell. Härifrån gör vi sedan 
utflykter till flera fascinerande platser. Vi besöker de magnifika 
Castellanagrottorna, de charmiga trullihusen i Alberobello, de 
berömda ”Sassi”-grottorna i historiska staden Matera samt den 
pittoreska vita staden Ostuni.
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8 dagar

fr  14 475:-

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 3 
luncher · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 695: - · tillvalsutflykt 
Speciellt: Utflykterna kan komma att utföras i annan ordning.
Avresedatum: 20/4, 4/5, 16/5, 1/6, 30/8, 7/9, 21/9, 28/9, 
5/10, 12/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Vernole Vi flyger till Italien och tar oss vidare 
till Relais Masseria Le Cesine, där vi checkar in för tre nätter. 
Detta trevliga hotell ligger utanför orten Vernole. Samtliga dagar 
på hotellet ingår frukostbuffé och middag inklusive vatten och ett 
glas vin. 

Dag 2. Gallipoli och Otranto Idag ska vi besöka två av 
Salentohalvöns 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. Här finns en labyrint av 
smala gator och gränder, en imponerande medeltida fästning och 
en barockkatedral byggd i den lokala gula kalkstenen. 

Från Gallipoli fortsätter vi till den charmiga lilla staden Otranto, 
belägen vid Adriatiska havet bara cirka sju mil från Albanien. 
Stadens katedral är berömd för sitt fantastiska mosaikgolv från 
1100-talet med scener ur bland annat Gamla testamentet. Efter 
en promenad i den pittoreska stadskärnan återvänder vi till 
Vernole. Under dagens lopp kommer vi även att göra ett besök på 
en av traktens många olivoljekvarnar, där vi får en rundvisning 
som avslutas med en provsmakning av ”det flytande guldet”.

Dag 3. Lecce och Galatina Efter frukost åker vi inåt landet till 
Lecce, Salentohalvöns 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 söderut till Galatina. Orten är en gömd 
pärla med rötter från 1100-talet. Dock hade Galatina sin 
storhetstid under 1600- och 1700-talen då många kyrkor och 
palats byggdes. Den galatinska adeln hade en speciell förkärlek 
för imponerande och intrikat dekorerade dörröppningar och 
balkonger.  

Dag 4. Vernole – Manduria – Polignano a Mare Efter frukost och 
utcheckning reser vi västerut mot Manduria, där vi gör ett stopp 
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 lättare lunch och provning av det smakintensiva 
vinet Primitivo di Manduria, som görs på druvan primitivo. Sedan 
fortsätter vi norrut till Pietrablu Resort & Spa där vi checkar in 
för fyra nätter. Det strandnära hotellet med flera pooler ligger 

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 
inblick 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.

utanför orten Polignano a Mare. Samtliga dagar på hotellet ingår 
frukostbuffé och middag inklusive vatten och ett glas vin.

Dag 5. 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 som är upptagen 
på Unescos världsarvslista. Trulli är de särpräglade vitkalkade 
stenhusen, byggda utan murbruk och med konformade tak. Det 
är en speciell upplevelse att strosa runt på stadens pittoreska 
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. I stadens medeltida centrum slingrar sig de smala gatorna 
uppåt mot 1400-talskatedralen som är berömd för sitt vackra 
rosettfönster på fasaden.

Dag 6. Trani och burrataost Efter frukost sätter vi oss i bussen 
och åker norrut till Trani. Staden är känd för sin imponerande 
fästning, belägen vid havet. Den uppfördes ursprungligen 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 främsta 
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 momenten i tillverkningen av osten, som har skyddad 
geografisk beteckning. Därefter åker vi tillbaka till hotellet.

Dag 7. 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 
pastatypen 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 vars främsta 
monument är slottet från 1500-talet och katedralen i barockstil. 
Här har vi tid att strosa i den pittoreska stadskärnan innan vi 
återvänder till vårt hotell.

Dag 8. Polignano a Mare – Hemorten Efter frukost checkar vi ut 
och åker till flygplatsen för hemfärd.   
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Italien mat & vin
kultur och gastronomi i Emilia-Romagna

Regionen Emilia-Romagna är känd för sin matkultur. Här får 
vi ta del av gastronomiska upplevelser i världsklass och även 
spännande historia och Unescolistade världsarv. Vi kommer att 
strosa runt på vackra piazzor, i medeltida stadskärnor och på 
lokala matmarknader. På vårt fyrstjärniga hotell i Correggio ingår 
frukost och middag samtliga dagar. Vår första dag åker vi söderut 
mot staden Modena, där vi besöker en balsamvinägerkällare och 
får en inblick i tillverkningen av de dyrbara dropparna. Nästa dag 
upplever vi Correggios lokala marknad och på eftermiddagen 

deltar vi i en spännande matlagningskurs med middag på en lokal 
gård. Bologna och vinprovning i den lilla, medeltida bergsbyn 
Dozza väntar dagen därpå. En dag besöker vi Parma och fokuserar 
på två av regionens mest berömda produkter, parmaskinkan och 
parmesanosten, två delikatesser som vi sedan får provsmaka. 
Mot slutet av resan gör vi en utflykt till den förtrollande 1 000 år 
gamla staden Mantua – ett viktigt konstnärligt och kulturellt nav. 
Vi beger oss även till tortellinins andliga hem, Valeggio sul Mincio, 
för att äta en tortellini-lunch.

Avresedatum: 1/5, 7/5, 15/5, 22/5, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9

8 dagar

fr  12 475:-

7 dagar

fr  13 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Italien vinresa  
viner i norra Italien

Följ med på en härlig resa i vinets tecken! Vi åker genom ett 
böljande landskap på slingriga landsvägar omgivna av vinodlingar 
så långt ögat når.  Vi besöker bland annat Barolo och Valpolicella, 
några av de främsta vindistrikten i norra Italien, och provar både 
röda och vita viner på flera olika vingårdar. Färden går även till 
staden Alba som är känd för sin vita tryffel. Här besöker vi ett 
destilleri som lär oss mer om spritdrycken grappa. I slutet av 
resan åker vi mot Gardasjön och vi besöker även Romeos och 
Julias stad Verona.

Avresedatum:  19/4, 23/5, 10/6, 12/9, 18/9, 26/9, 3/10, 14/10

8 dagar

fr  12 775:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Toscana mat & vin 
kultur och gastronomi i genuina Toscana

I Toscana finns delikatesser av alla slag. Vi bor i byn Murlo en 
bit från medeltidsstaden Siena, dit vi även gör en utflykt. Under 
Toscanavistelsen besöker vi charmiga byar och städer och får 
ta del av områdets historia. På en gård i Pienza visar familjen 
hur traktens berömda pecorinoost tillverkas. Vi reser även till 
en slaktare i Greve in Chianti och får smaka på deras produkter 
och andra toskanska specialiteter och vin. Utflykten till Villa 
Machiavelli bjuder bland annat på tryffeljakt. Vi åker också 
till Castiglione, en av Italiens vackraste byar, och njuter av en 
traditionell lunch i Passignano med utsikt över Trasimenosjön. 

Avresedatum:  21/4, 7/5, 23/5, 3/9, 10/9, 17/9, 24/9
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5 dagar

fr  11 975:-

7 dagar

fr  14 475:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Chianti med vinfest 
vinfesten i Greve

Säg Chianti och många tänker på vin. Området i Toscana är ett 
av Italiens vackraste med gröna kullar och vinodlingar, men 
även olivlundar och pittoreska byar. Det blir en heldagsutflykt i 
Toscana med stopp i Pisa och besök på vingård med provning. Vi 
åker på en tur genom Chiantidalens hänförande landskap och 
avrundar med besök på vinfesten i Greve – ett evenemang som 
det sägs att varje vinälskare bör uppleva. På festområdet får vi 
chans att smaka många olika sorters viner. Under resan kommer 
vi även att beundra arkitektur och konst i Florens, bland annat 
genom en guidad promenad genom staden. 

Avresedatum:  6/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Musik i Toscana      
utomhusföreställning med Andrea Bocelli

Följ med till Toscana och upplev en oförglömlig kväll med 
Andrea Bocelli på Teatro del Silenzio i hans egen födelseort 
Lajatico. Vi bor i den kända kurorten Montecatini Terme och 
gör flera minnesvärda utflykter. Resans höjdpunkt är förstås 
utomhusföreställningen bland de toskanska kullarna med 
Andrea Bocelli och andra artister. På vägen dit stannar vi vid 
en bondgård och provsmakar typiska toskanska produkter och 
lokalt vin. Utflykter gör vi till Toscanas huvudstad Florens, Pisa 
och Lucca. En dag lär vi oss laga färsk pasta med italiensk 
pastasås och avnjuter en toskansk lunch.

Avresedatum:  25/7

8 dagar

fr  11 575:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Olivskörd Toscana 
med tryffelfestival i San Miniato och matlagningskurs

Toscanas böljande landskap karakteriseras av olivlundar och 
vinodlingar. Vi får uppleva det äkta Toscana när väldigt få turister 
åker hit, och vi passar på att delta i den årliga olivskörden i 
Pietrasanta. Vi bor fyrstjärnigt i den kända kurorten Montecatini 
Terme alla nätter. På dagarna gör vi även utflykter till det lutande 
tornets stad Pisa och byn Lari. I Toscanas huvudstad Florens får 
vi en guidad tur till fots. I området runt byn San Miniato skördas 
vit tryffel och vi besöker tryffelfestivalen. Dagen innan hemfärd 
invigs vi i den italienska matlagningskonsten på en traditionell 
bondgård, där vi även får provsmaka vin och olivolja. 

Avresedatum: 9/11, 16/11, 23/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Sicilien mat & vin
Medelhavets läckerheter

Natursköna ön Sicilien bjuder på otroliga smakupplevelser. Vi 
börjar med att besöka en ostfabrik i Ragusa, berömd för osten 
Ragusano DOP, för att sedan bege oss till Modica – de hundra 
kyrkornas stad, tillika chokladens huvudstad. Resan fortsätter i 
tonfiskens tecken mot fiskebyn Marzamemi. Dagen efter ägnar vi 
tid i mandelns stad Avola och besöker även slottet Solacium, där 
familjen Pupillo har tillverkat vin i över hundra år. En dag ägnas 
åt honung, även kallat "Etnas guld". Vi avrundar resan med ett 
besök på en olivkvarn, samt en citron- och apelsingård.

Avresedatum: 24/4, 15/5, 17/9, 24/9

8 dagar

fr  13 975:-
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8 dagar

fr  10 975:-

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 1 495:-
Avresedatum: 13/4, 26/4, 11/5, 25/5, 8/6, 6/7, 31/8, 7/9, 14/9, 
21/9, 28/9, 5/10

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 Ambrosiano 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 
konstnärliga 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 Terme. 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 

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.

ut de 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 mognadslagrats 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 
medeltidsstaden 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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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 1 475:- 
Avresedatum: 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 8/7, 26/8, 
2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  10 975:-

Dag 1. Hemorten – Gardasjön 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. Mantua och 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. Under 
eftermiddagen besöker vi en ostproducent utanför Mantua och får 
prova italiensk ost innan vi åker tillbaka till vårt hotell. Gemensam 
middag på kvällen.

Dag 3. Malcesine och Riva del Garda Efter frukost åker vi längs 
med Gardasjöns östra sida till Malcesine och stannar under 
förmiddagen 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 4. 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. Gemensam middag på kvällen.

Dag 5. Gardasjön Efter frukost har vi en dag fri för egna 
aktiviteter. Vår reseledare ger gärna förslag på utflykter i området.

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 6. Bardolino med olivoljeprovning, Borghetto och 
Sirmione Efter frukost blir dagens första stopp Bardolino och 
dess omgivningar där vi ska göra en olivoljeprovning. Vi får prova 
olivolja av högsta kvalitet tillsammans med typiska läckerheter 
från området. Vi åker vidare till Borghetto där vi får tid för lunch. 
Den romantiska lilla byn består enbart av några få hus, och det är 
nästan som om tiden stått stilla. Därefter åker vi till Sirmione och 
tillbringar eftermiddagen på egen hand i dess historiska centrum 
som är beläget på spetsen av den smala landtunga som sträcker 
sig ut i Gardasjön. Hit kommer besökare för att uppleva stadens 
smala gränder, den medeltida borgen och ruinerna av en romersk 
villa. Gemensam middag på kvällen.

Dag 7. 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. Här finns mycket vackert att beskåda, 
exempelvis torgen Piazza Brà med den romerska arenan och 
Piazza dei Signori med imponerande byggnader från olika epoker. 
Efter den guidade rundturen och lunch på egen hand åker vi vidare 
mot det böljande landskapet i vindistriktet Valpolicella. Vi gör 
en vinprovning med tilltugg i detta område där några av Italiens 
mest populära viner produceras innan vi återvänder till vårt hotell. 
Middag på kvällen.

Dag 8. Gardasjön – Hemorten Vi inleder dagen med frukost och 
har sedan fri tid tills vi åker till flygplatsen för hemfärd.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  11 475:-

Dag 1. Hemorten – Santa Margherita Vi flyger till Italien och 
tar oss sedan vidare till vårt Hotel Jolanda där vi bor under hela 
vistelsen och blir serverade frukost och middag samtliga dagar. 
Hotellet ligger i hjärtat av Santa Margherita Ligure. Omgivningen 
är avslappnad men det är ändå nära till restauranger och butiker.

Dag 2. Båttur Lerici – Porto Venere – La Spezia 
Den hästskoformade Poeternas bukt utforskas bäst med en 
båttur. Vi åker med buss till Lerici, den pittoreska lilla staden 
söder om La Spezia. Fiskebyn grundades under medeltiden 
av republiken Pisa för att bevaka La Spezia-buktens inlopp. 
Härifrån tar vi en båttur till charmiga Porto Venere som tillhör 
nationalparken Cinque Terre på Unescos världsarvslista. Där 
får vi tid att strosa runt och ett besök i kyrkan San Pietro kan 
rekommenderas. Den byggdes på ruinerna av ett hedniskt tempel 
tillägnat gudinnan Venus, som gett staden dess namn. Från Porto 
Venere åker vi med båt till La Spezia där vår buss hämtar oss och 
tar oss tillbaka till hotellet.

Dag 3. Genua Idag besöker vi Liguriens huvudstad Genua där 
vi gör en guidad tur. Under medeltiden var staden en av de fyra 
historiska sjörepublikerna jämte Venedig, Pisa och Amalfi, och 
den är idag Italiens främsta hamnstad. Stadens store son är 
Christofer Columbus, som föddes och bodde här innan han 
lämnade Italien för Spanien och Amerika. Genua lär ha den 
största medeltida stadskärnan i Europa. Här finns pittoreska 
gränder, små mysiga torg och intressanta kyrkor, såsom San 
Lorenzo-katedralen. Längs de ”nya gatorna” som anlades under 
mitten av 1500-talet ligger många imponerande renässans- 
och barockpalats som ingick i det så kallade Rollisystemet, ett 
lottdragningssystem bland adliga familjer för att stå värd för 
statsbesök. Inte mindre än 42 av dessa palats finns upptagna 
på Unescos världsarvslista. Efter turen har vi tid för lunch och 
strövtåg på egen hand innan vi återvänder till vårt hotell.

Cinque Terre vackra Ligurien
Nationalparken Cinque Terre med sina fem pittoreska byar är ett av Italiens mest berömda resmål. Den finns upptagen 
på Unescos världsarvslista och ligger längs den del av den liguriska rivieran som kallas levante, soluppgångens riviera. 
Vi bor i charmiga Santa Margherita Ligure och utforskar många av det natursköna områdets pärlor. Vi får också lära oss 
hemligheten bakom en äkta ligurisk pestosås.

Dag 4. Cinque Terre med tåg Det är dags att fortsätta genom 
den natursköna nationalparken på Unescos världsarvslista och 
titta närmare på några av de fem byarna som utgör Cinque Terre. 
Namnet betyder fem världar och så sent som för hundra år sen 
var den enda möjligheten att komma hit med båt eller via de 
urgamla åsnestigarna. Nuförtiden förbinds byarna med järnväg 
och är därför lättillgängliga för oss som idag tar lokaltåget. De 
fem pittoreska fiskebyarna med färggranna hus Monterosso al 
Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola och Riomaggiore ligger som 
ett pärlband längs kusten. Det är ett svindlande vackert och 
dramatiskt landskap där de medeltida orterna ligger inbäddade 
bland olivlundar och vinodlingar. Var och en har sin unika charm 
och det gemensamma i en hisnande utsikt över havet i vilket 
omgivningarna stupar rakt ner.
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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 1 875:- 
Avresedatum: 15/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/,6, 
1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 20/10

Dag 5. Liguriska kusten Dagen är fri för egna aktiviteter. Passa 
på att prova den liguriska specialiteten farinata, en tjock 
ugnsbakad pannkaka gjord på kikärtsmjöl.

Dag 6. Camogli, San Fruttuoso och Portofino Idag gör vi en 
båttur runt Portofinoberget, 610 meter högt. Vi åker till den 
charmiga fiskeorten Camogli där vi stiger på båten. Vi gör ett 
stopp vid den lilla fiskebyn San Fruttuoso som domineras av 
ett medeltida kloster med samma namn. Turen går vidare till 
den berömda turistorten Portofino med sin unika blandning 
av pastellfärgad idyll och exklusivt jetsetliv. I hamnen samsas 
fiskebåtar med lyxyachter och längs de pittoreska gatorna finns 
eleganta butiker. Därifrån fortsätter vi med båten till Santa 
Margherita.  

Dag 7. Matlagningslektion i Sestri Levante Vi tar oss med tåg 
tur och retur till Sestri Levante för att uppleva Liguriens mest 
kända kulinariska specialitet, pestosåsen. Anledningen till att 
den blir extra god i detta landskap är den höga kvaliteten på den 
liguriska basilikan. Idag får vi under en matlagningslektion lära 
oss att göra denna sås, som innehåller basilika, olivolja, vitlök, 
pinjenötter, salt samt riven pecorino- och parmesanost. Sedan 
äter vi gemensam lunch, givetvis bestående av pasta med pesto 
tillsammans med ett glas lokalt vitt vin. Resten av dagen är fri för 
egna strövtåg.

Dag 8. Santa Margherita – Hemorten Vi checkar ut och åker till 
flygplatsen för hemfärd.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, OsloAvreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Piemonte 
böljande vinlandskap

Sanremo
i vackra Ligurien

Landskapet Piemonte påminner om Toscana med böljande kullar, 
gamla städer och vinodlingar. Härifrån kommer välkända viner som 
Asti Spumante, Barbaresco och Barolo, men även tryffeln är viktig 
för regionen. Vi bor i Sommariva Perno, sydväst om Milano. Härifrån 
åker vi till både Asti och Barolo, där den som vill kan besöka 
vinmuseum, vinkällare och vinhandel i stadens slott. På vingården 
Brezza får vi smaka Baroloviner och i La Morra besöker vi vingården 
Dosio. Dessutom smakar vi tryffel i dess hemstad, Alba.

Följ med på en fantastisk resa till italienska blomsterrivieran. 
Vi bor alla våra sju nätter i Sanremo där vi upptäcker den lokala 
marknaden och Alfred Nobels gamla bostad Villa Nobel. Under 
resan gör vi flera härliga utflykter. Vi besöker bland annat Villa 
Hanburys makalösa trädgård i Ventimiglia och furstendömet 
Monaco med furstepalatset och det berömda kasinot i Monte 
Carlo. Vi tillbringar en dag i de kända städerna Nice och Cannes 
och upptäcker även Alassio och den medeltida byn Castelvecchio 
di Rocca Barbena där Björn Afzelius tillbringade delar av sitt liv 
och skrev ”Natt i Ligurien”.

Avresedatum: 16/5, 13/9, 1/10, 11/10Avresedatum: 12/3, 11/4, 9/5, 12/9, 26/9, 10/10

8 dagar

fr  13 475:-

5 dagar

fr  9 975:-

8 dagar

fr  11 475:-

5 dagar

fr  8 775:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Gardasjön  
med opera i Verona

Vi tillbringar en vecka vid Italiens största sjö, Gardasjön. Här bor 
vi intill strandpromenaden i Garda, med möjlighet till sol och bad. 
Under resan gör vi spännande utflykter till bland annat Sirmione,  
Iseosjön och Venedig, kanalernas och gondolernas stad. Vi 
besöker även en vingård i det berömda vindistriktet Franciacorta. 
Resans höjdpunkt blir operakvällen då vi beger oss till Romeo 
och Julias hemstad Verona. Här får vi se Julias balkong innan 
vi kommer till Piazza Brà och den antika amfiteatern där Verdis 
opera Aida spelas.

Avresedatum: 15/6, 22/6, 20/7, 17/8, 30/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Italiens sjöar 
med Comosjön, Lago Maggiore och Milano

Upptäck norra Italiens sjöar. Vi reser till Milano och bor i Merone 
två mil öster om Como. Därifrån utforskar vi kurorten Lugano i 
södra Schweiz där palmer, ekar och olivträd vajar sida vid sida – 
och snöpudriga toppar siktas i fjärran. Vi fortsätter till Como- 
sjöns östra hörn och orten Como som med sina ståtliga villor, 
cypressträd och vyer över den glittrande sjön ofta syns på vita 
duken. Det blir en heldagsutflykt till Lago Maggiore och kurorten 
Stresa, med båtutflykt och besök på ön Isola Bella. Innan vi reser 
hemåt får vi en guidad promenad i Milano, följt av fri tid för en 
kaffe eller ett museibesök i modestaden.

Avresedatum: 28/4, 12/5, 26/5, 10/9, 22/9, 7/10
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7 dagar

fr  11 775:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Umbrien
Italiens gröna hjärta

I hjärtat av Italien ligger det natursköna landskapet Umbrien med 
sina böljande gröna kullar. Vi bor i utkanten av den lilla staden Todi 
som ligger på en höjd. Härifrån besöker vi några av Umbriens mest 
berömda städer, bland annat pittoreska Assisi som är upptaget på 
Unescos världsarvslista. Vi ger oss ut på tryffeljakt tillsammans 
med lokala tryffelexperter och besöker grannregionen Toscana där 
vi provsmakar den kända pecorinoosten och avnjuter fantastiska 
viner. Vi har även tid att på egen hand utforska trevliga Todi med 
sitt historiska centrum eller att åka på tillvalsutflykt till populära 
Trasimenosjön.

Avresedatum: 14/4, 12/5, 22/9, 13/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Norra Sardinien 
Smaragdkustens vackra stränder

Följ med till kontrasternas ö Sardinien och upplev de orörda 
stränderna, det kuperade landskapet och de välbevarade byarna. 
Vi gör utflykter till fantastiska platser som Smaragdkusten och 
öarna i Maddalena-skärgården. Kristallklart hav i smaragdgrönt, 
turkost och djupblått, rosa granitblock formade av vind och 
vågor, vita stränder och en unik flora och fauna karakteriserar 
detta paradis. Vi erbjuder en tillvalsutflykt till Korsika. Ön är 
Medelhavets fjärde största och har en rik historia. I Bonifacio får 
vi en kort rundtur med vår guide. 

Avresedatum: 23/4, 7/5, 21/5, 3/9, 10/9, 17/9, 24/9, 1/10

8 dagar

fr  12 975:-

8 dagar

fr  13 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Kalabrien 
mysiga gränder och soldränkta stränder

Staden Tropea ligger på en klippa vid Tyrrenska havet i regionen 
Kalabrien. Regionen är naturskön med höga kuster, vida 
sandstränder, en oförstörd landsbygd och små betagande byar. 
Det finns tid för avkoppling och egna strövtåg, men vi kommer 
även att utforska regionen tillsammans på olika dagsutflykter. 
En av dem är en resa söderut längs kusten som leder oss fram 
till ”Praia i Focu”, en strand som brukar klassas som en av 
världens vackraste. Klostret Certosa i Serra San Bruno är målet 
en annan dag. Vi gör även utflykter till flera städer och byar. I 
Reggio Calabria, en elegant stad i italiensk jugendstil, besöker vi 
Nationalmuseet.

Avresedatum: 20/4, 18/5, 14/9, 5/10

10 dagar 

fr  15 475:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Sicilien   
med Eoliska öarna

En äventyrlig resa till vulkanernas öar. Vi startar på Sicilien där 
vi bor i kuststaden Giardini Naxos, med tid för sol och avkoppling 
på stranden. Vi besöker Europas högsta vulkan Etna och smakar 
på lokala viner odlade på Etnas sluttningar. Vi åker vidare mot 
den största Eoliska ön Lipari, vars gamla stadsdel bjuder på 
pittoreska gator och en trevlig hamn. Med båt åker vi till Panarea, 
Vulcano och Stromboli, som är en av de aktiva vulkanöarna. Har vi 
tur kan vi få se dess spektakulära dagliga utbrott. Vi gör även ett 
badstopp vid de berömda Faraglioniklipporna.

Avresedatum: 6/5, 4/9, 2/10
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  12 475:-

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 
sevärdheter. Staden ligger på en slätt vid havet med berget 
Monte Pellegrino som bakgrund. Palermo har en brokig historia 
och är en sammansmältning 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 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 
äventyr. Middag på kvällen. Vi erbjuder även en tillvalsutflykt 

Rundresa Sicilien solens och legendernas ö
Italiens största ö Sicilien präglas av dramatisk natur, härligt klimat och spännande historia och kultur. Under vår 
rundresa 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.

till Trapani och Erice. Kusten mellan Trapani och Marsala 
karakteriseras av de många saltverken där man utvinner 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 
hamnstaden 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. 675:-

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.
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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 1 675:- · tillvalsutflykt 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande program och hotell. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 23/4, 30/4, 7/5, 21/5, 10/9, 17/9, 1/10, 8/10

Dag 6. Agrigento och Tempeldalen Efter frukost gör vi 
tillsammans med vår lokalguide en stadsrundtur i Agrigento 
och besöker den arkeologiska parken Tempeldalen, upptagen 
på Unescos världsarvslista 1997. Vi ser bland annat det mäktiga 
Concordiatemplet, Zeus tempel och Herakles tempel, alla 
daterade till femte århundradet 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 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 
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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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

15–29 dagar

fr  9 775:-

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 
promenadavstånd 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 upplever den andalusiska 
kulturen och den goda maten. Det är i Andalusien 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 Bahía de Almuñécar och Bahía 
de Tropical finns bouleklot att låna av hotellet. Nära vårt hotell finns 
även möjlighet att hyra bil till överkomliga 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. Härifrån 
gör vi spännande utflykter i Andalusien till Gibraltar, Ronda, Málaga, Alhambra, Las Alpujarras, Motril 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 Bahía de Almuñécar**** Centralt beläget hotell med 300 
meter till  Almuñécars största strand Puerta del Mar. På hotellet 
finns bland annat pool, spa och ett trevligt kafé med terrass. 

Hotel Bahía 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.

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 
promenadavstånd 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 2 375:- · tillvalsutflykter
Speciellt: Vi erbjuder resan med varierande reslängd. Välj
mellan 15 dagar och 29 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. 375:-

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. 275:-

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. Utflykten måste 
beställas vid bokningstillfället för störst chans till biljett. Besök vår 
hemsida för aktuell information. Pris fr. 475:- 

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. 275:-

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.  
Pris fr. 275:- 

Las Alpujarras Vi gör en heldagsutflykt och upptäcker 
Alpujarras höjdpunkter. Alpujarras sträcker sig utmed Sierra 
Nevadas sydsluttning 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. 275:-

Motril Vi åker en kort bit till staden Motril för en halvdagstur. Vi 
startar med ett besök på sockermuseet där vi under en guidad tur 
får höra om den tid då Costa del Sol och Costa Tropical var centrum 
för rörsockerproduktion. Därefter beger vi oss till ett romdestilleri. 
Vi får en kort inblick i sockerrörets historia och framställningen av 
traditionell rom. Givetvis avslutar vi med provsmakning. För den 
intresserade finns drycken till försäljning efter avslutad tur. 
Pris fr. 275:-

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 2023 Under jul och nyår erbjuder vi resan 
med varierande reslängd. Välj mellan 15, 22 och 29 dagar. På 
resorna ingår frukost och middag under hela vistelsen samt 
specialmiddagar på julafton och nyårsafton. 
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  12 475:-

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 
paviljonger. Tid finns även för besök i Granada, dit man lätt tar 
sig med en lokalbuss, eller i den pittoreska stadsdelen Albaicín. 
Middag på kvällen.

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 
byggnadsverk. Inträde tillkommer (cirka 11 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. Det Unescolistade världsarvet katedralen i Sevilla 
är Spaniens största kyrka, och i den mäktiga byggnaden finns 
Christofer Columbus grav. Strax intill ligger slottskomplexet 

Andalusien flamenco 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 samt flamenco i Sevilla. 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 2 775:- · inträde till La Mezquita i 
Córdoba
Speciellt: På resor med tidig hemresa ersätts frukost med 
frukostpaket.
Avresedatum: 4/4, 12/4, 26/4, 10/5, 17/5, 24/5, 12/7, 6/9, 
13/9, 27/9, 4/10, 11/10 

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 en bodega. Här visar en guide 
oss runt och vi avslutar med en provsmakning av viner och lokala 
delikatesser. Därefter 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 Utcheckning och därefter en kort 
busstur till flygplatsen i Málaga för vidare flyg till hemorten. Vid 
tidig avresa får vi frukostpaket med oss från hotellet. 
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15–22 dagar

fr  14 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Costa de la Luz  
med Cádiz, Sevilla och Jerez

På kusten Costa de la Luz bor vi i den lugna staden Rota, som har 
mysiga torg med kaféer, restauranger och trevliga butiker. Vårt 
hotell ligger intill havet med milslång strand. Under vistelsen blir 
det spännande utflykter men också tid för lata dagar med sol och 
bad. En av våra utflykter går till brittiska kronkolonin Gibraltar 
och ett stopp vid Europa Point, Gibraltars sydligaste spets. Vi gör 
även en bussfärd till Cádiz, en av världens äldsta sjöstäder, som vi 
upptäcker ihop med vår lokalguide. Vackra Sevilla, de vita byarna 
på Andalusiens berg och staden Jerez de la Frontera, känd för sin 
sherrytillverkning, är andra besöksmål. 

Avresedatum: 4/5, 31/5, 19/9, 4/10, 20/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Costa Cálida
den varma kusten

Med över 300 soldagar om året har Costa Cálida i spanska 
regionen Murcia ett av Europas bästa klimat. Här bor vi precis vid 
havet, och en trevlig strandpromenad tar oss in till staden Águilas 
centrum. Det finns mycket tid för avkoppling och egna strövtåg, 
men vi erbjuder även flera tillvalsutflykter. Vi gör en till Caravaca 
och får en dag full av kultur, historia och gastronomi. Utflykterna 
till Murcia, Lorca och hamnstaden Cartagena bjuder alla på 
betydande städer med rik historia. Vi upptäcker också Ricotedalen 
som karakteriseras av små charmiga städer, grönskande landskap 
och frodiga fruktodlingar. 

Avresedatum: 19/3, 2/4, 16/4, 23/4, 10/9, 26/9, 10/10, 24/10 

15 dagar

fr 10 195:-

8–15 dagar

fr  8 775:- 

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Lloret de Mar 
sol och avkoppling på Costa Brava

Costa Brava, ”den vilda kusten”, sträcker sig från norr om 
Barcelona till franska gränsen och ståtar med 300 soldagar 
om året. Semesterorten Lloret de Mar bjuder oss på lata dagar 
och ljumma kvällar. Här finns ett varierande nöjesliv med barer, 
restauranger och uteställen. Vi gör flera intressanta utflykter, 
varav en går till Kataloniens huvudstad Barcelona där vi ser några 
av stadens främsta sevärdheter och får tid till egna strövtåg. 
Utflykterna till en av Kataloniens vackraste trädgårdar, Santa 
Clotilde, och båtturen till charmiga Tossa de Mar är trevliga 
tillvalsutflykter.  

Avresedatum 8 dagar:  19/5, 16/6, 14/7, 28/8, 20/9
Avresedatum 15 dagar: 11/5, 22/9

5 dagar

fr  7 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo, 
Luleå, Umeå, Linköping

Blomsterfestival
färgsprakande blomster i Girona

Välkommen till Costa Bravakusten och den lilla kuststaden Tossa 
de Mar, av konstnären Marc Chagall kallad ”Det blå paradiset”. 
Resans höjdpunkt är den årliga blomsterfestivalen ”Temps 
de Flors” i Girona. Den omfattar närmare 200 konstnärliga 
blomsterskapelser på över 150 olika platser i gamla stan. Vi 
gör också en utflykt till den vackra botaniska trädgården i Cap 
Roig, och en dag åker vi norrut till medeltidsstaden Pals där vi 
strosar i de charmiga gränderna. På tillbakavägen stannar vi 
hos vinproducenten Mas Oller, där vi får lära oss om gårdens 
produktion och smaka några av de goda vinerna. 

Avresedatum: 13/5
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vinvandring Rioja
norra Spaniens färgstarka vingårdar

Upptäck Spaniens äldsta vinregion Rioja. Vi landar i Bilbao och 
reser rakt söderut med vår buss till den mysiga staden Logroño, 
där vi bor under vistelsen. På vår andra, tredje och fjärde dag 
vandrar vi tillsammans genom ändlösa vinfält, bland dalgångar 
och mysiga byar och stannar till vid olika vingårdar för att prova 
regionens viner. Räkna med goda tilltugg och lokala delikatesser – 
och så klart hänförande natur. Mot slutet av dagen hämtar bussen 
upp och tar oss tillbaka till hotellet. Vi får under resan även chans 
att utforska baskiska Bilbao, med sin spännande arkitektur och 
sevärdheter som det kända Guggenheimmuseet.

Avresedatum: 12/5, 1/9

8 dagar

fr  14 975:-

5 dagar

fr  9 975:-

8 dagar

fr  9 975:-

8 dagar

fr  15 975:- 

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Spanska vinvägar 
Penedès, Ribera del Duero och Rioja

Följ med på en resa längs några av Spaniens berömda vinvägar. 
Vi flyger till Barcelona och tar oss direkt vidare till Tarragona 
och reser i nordvästlig riktning mot baskiska Bilbao, med flera 
hotellövernattningar längs vägen. Det blir bland annat chans att 
utforska städer som Lleida, Zaragoza, Logroño och Bilbao. Men i 
fokus står så klart vinet med besök på flera gårdar i vindistrikten 
Penedès, Ribera del Duero och Rioja. Vi får prova såväl rött och vitt 
vin som cava och du kan även räkna med att smaka goda tapas 
och lokala delikatesser. Middag ingår fem dagar av sju, och när 
veckan är slut flyger vi hem från Bilbaos flygplats.

Avresedatum:  15/8, 5/9, 26/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Spaniens nordkust 
Kantabrien, Asturien och Galicien

Spaniens tre nordligaste regioner kännetecknas av vild natur, 
fascinerande arkitektur och kulinariska specialiteter. Vi 
bekantar oss med de tre regionala huvudstäderna Santander, 
Oviedo och Santiago de Compostela, men besöker även ställen 
som medeltidsbyn Santillana del Mar och As Catedrais, 
katedralstranden, känd för sina spektakulära klippformationer. 
Oviedo brukar kallas ciderns huvudstad och här äter vi middag 
på ett ciderhus i stadens pittoreska centrum. Under vår resa får 
vi också en inblick i produktionen av den ursprungsskyddade 
blåmögelosten Cabrales. Sista dagen bekantar vi oss med 
portugisiska Porto.

Avresedatum: 4/5, 21/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Katalonien
storslagna landskap, vackra städer och ljuvliga smaker

På den här resan utforskar vi det mångfacetterade Katalonien. Vi 
bor i Tossa de Mar med gångavstånd till stranden och den äldre 
stadskärnan, och upplever staden både på egen hand och med 
reseledare. Färden går till metropolen Barcelona där vi gör en 
guidad tur med buss och ser det mesta av det bästa. En dag rör vi 
oss i miljöerna som präglat konstnären Salvador Dalís skapande, 
och besöker även Iberiska halvöns allra östligaste udde och de 
karga klipporna. Utflykten till Kataloniens rika inland bjuder bland 
annat på provsmakning av getost, och en dag gör vi en vandring 
längs med havet och tar oss till en av områdets vingårdar. 

Avresedatum: 13/5, 1/7, 30/9
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum ·  7 frukostar · 
en lunch · 2 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 4 175:- · middag dag 7
Avresedatum: 12/4, 26/4, 2/5, 17/5, 30/8, 6/9, 13/9, 27/9, 
4/10, 11/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  16 975:-

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

Dag 2. San Sebastián San Sebastián är en lyxig semesterort 
med ljuvliga stränder och en pittoresk stadskärna. Den är också 
gourmeternas paradis, med världens högsta koncentration av 
Michelinlistade restauranger. Vi bekantar oss med staden under 
en guidad tur och gör en 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 – Logroño Efter frukost reser vi vidare 
mot Logroño. 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 framställningen 
av cider och provsmakar den uppfriskande drycken. Vi slår oss 
sedan ner till bords och avnjuter en traditionell baskisk lunch, 
som serveras tillsammans med gårdens egen cider. Därefter ger 
vi oss av mot den baskiska huvudstaden Vitoria-Gasteiz där vi gör 
en guidad tur i stadens äldre kärna. Vi fortsätter sedan till Logroño 
som är vårt slutmål för dagen. Här checkar vi in på hotell NH 
Herencia Rioja och har kvällen fri för egna strövtåg. 

Dag 4. Rioja Rioja är känt för att producera några av 
Spaniens mest populära viner och idag utforskar vi det 
välkända vindistriktet. Vi börjar i Rioja Alavesa. Här är 
mognadsförhållandena mycket goda, och distriktet anses därför 
producera de bästa vinerna i Rioja. Vi gör en vinprovning på den 
vackert belägna bodegan Campillo där vi också serveras lättare 
tilltugg. Därefter fortsätter vi till den pittoreska byn Elciego. Bland 
de charmiga 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 
eftermiddagen återvänder vi till vårt hotell och äter gemensam 
middag.  

Dag 5. Logroño – Bilbao Vi checkar ut från vårt hotell och ger 
oss av mot Bilbao. På vägen dit stannar vi till i Salinas de Añana, 

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. 

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 Abando. På kvällen 
botaniserar vi bland stadens många restauranger på egen hand.

Dag 6. 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 utforska 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. 
Resten 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 finns det för dem som önskar 
möjlighet att avrunda resan med en trerätters middag på en trevlig 
restaurang. Middagen behöver förbokas inför resan. Pris fr. 345:-

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

Mallorca & Menorca 
sol och avkoppling på två baleariska öar

Vi börjar vår resa med en härlig vecka på klassikern Mallorca 
där vi bor fyrstjärnigt på Alcúdiakusten med pool och nära till 
fina stränder och badvikar. Några kilometer inåt land ligger 
Alcúdias gamla stad, full av charmiga gränder, butiker och trevliga 
restauranger. Den som vill kan följa med på våra tillvalsutflykter 
som går till öns största stad Palma, till Valldemossa, Port de 
Sóller och Alfabia samt till den pittoreska byn Sineu där vi 
avslutar på en bodega för vinprovning av lokala viner. Senare 
på resan lämnar vi Mallorca och reser med färja till systerön 
Menorca och charmiga orten Santo Tomás. På denna gröna ö är 
stora delar naturskyddade, och jämfört med grannöarna är det Avresedatum: 13/5, 9/9, 28/9

22 dagar

fr  16 975:-

15 dagar

fr  14 975:-

27–29 dagar

fr  20 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Mallorca  
långtidssemester på den populära ön

Mallorca är en komplett semesterö. På denna långtidsresa njuter 
vi av sol och bad i den populära Alcúdiabukten. Vi bor fyrstjärnigt 
med pool och har nära till fina stränder. Alcúdia är välkänt för 
sin milslånga strand, men även för sina mysiga äldre stadsdelar. 
Vi erbjuder fem trevliga tillvalsutflykter under vistelsen. En 
går till Porto Cristo och den fascinerande turistattraktionen 
Drakgrottorna. Vi besöker även storstaden Palma, den pittoreska 
byn Sineu med dess populära marknad, Pollença-bukten och 
Formentor-halvön. En dag åker vi upp i Tramuntanabergen till 
Valldemossa och vidare till charmiga byn Port de Sóller. 

Avresedatum: 27/4, 13/9, 5/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo,

Lanzarote 
sol, bad och avkoppling

Lanzarote är den östligaste av de sju Kanarieöarna. Klimatet 
är härligt med cirka 300 soldagar per år. Vi bor med havsutsikt i 
Puerto del Carmen och i området runt semesterorten finns ett 
stort utbud av restauranger. Vi erbjuder fyra tillvalsutflykter under 
resan. En går till vulkanlandskapet runt Timanfaya och en annan 
till den norra delen av ön, där vi besöker den fantastiska grottan 
Cueva de los Verdes. En dag reser vi till grannön Fuerteventura för 
bad, shopping och ett besök i nationalparken Las Dunas. Utflykten 
”Lanzarote runt” innehåller bland annat ett besök i Eldbergen och 
provsmakning på en vingård. 

Avresedatum: 21/1, 16/2, 16/3, 8/11, 20/12 

mesta lite mer småskaligt. Vi omges av böljande kullar, vitkalkade 
hus och badvikar med turkosblått vatten. Som omväxling till den 
inbjudande stranden nedanför vårt hotell är det möjligt att följa 
med på tillvalsutflykter till två av öns pittoreska hamnstäder. I 
Menorcas huvudstad Mahón besöker vi gamla stans vindlande 
gator, beundrar de brittiskinspirerade 1700-talshusen och strosar 
runt på marknaden. Ciutadella reser vi till en annan dag. Vi gör 
en tur i den historiska stadskärnan och tittar även närmare på 
stadens gotiska katedral som byggdes på 1300-talet och är helgad 
åt jungfru Maria. 
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8 dagar

fr  10 975:-

Dag 1. Hemorten – Mallorca Vi flyger till Palma och tar oss 
sedan vidare med buss till den populära Alcúdiabukten på norra 
Mallorca, som är känd för sina härliga stränder och sitt behagliga 
tempo. Här erbjuder vi boende på tre olika hotell. Aktuell 
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 
flygplatsen 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 och 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.

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 1 275:-
Avresedatum: 29/4, 13/5, 27/5, 2/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo
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8 dagar

fr  11 975:- 

Dag 1. Hemorten – Palma Vi flyger till Palma och tar oss sedan 
vidare med buss till hotell Globales Mimosa där vi ska bo de 
kommande sju nätterna. Eftermiddagen är fri för egna strövtåg i 
omgivningarna. Vi har frukost och middag på vårt hotell samtliga 
dagar, förutom dag sju då vi avslutar resan med en tapasmiddag 
på restaurangen Sa Premsa i Palma.

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

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

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

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. Här 
gör vi en guidad rundtur och besöker ett av byns mest kända 
kaféer för att provsmaka Mallorcas populära kaka ”coca de 
patata”, en traditionell potatiskaka som har blivit 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 ser 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 en tapasrestaurang och får 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 såsom fisk, kött, frukt och grönt. Här 

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 1 975:-
Avresedatum: 22/4, 20/5, 16/9, 28/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

får vi tid att strosa omkring och provsmaka några av alla de 
läckra delikatesserna eller slå oss ner på någon av de trevliga 
restaurangerna och vinbarerna. Efter detta besök har vi lite fri 
tid på egen hand innan vår buss tar oss tillbaka till vårt hotell. 

La Granja med paella-visning Vi åker till en av Mallorcas största 
herrgårdar, La Granja, som är belägen i lummiga omgivningar i 
närheten av Tramuntanabergen. 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 förrätt, dessert, 
sangria, vin, vatten eller läsk samt kaffe. Hela besöket avslutas 
med ett smakprov av lokala specialiteter från Mallorca. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 14 övernattningar i dubbelrum · 14 frukostar · 
14 middagar · reseledare
Tillägg: Tillägg för olika hotell · enkelrum från 4 175:- · all 
inclusive från 2 575:- · tillvalsutflykter
Speciellt: Vi erbjuder resan med varierande reslängd. Välj
mellan 15 dagar och 22 dagar. Besök vår hemsida för aktuella 
hotellpriser. 
Avresedatum 15 dagar: 3/1, 10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 
28/2, 7/3, 17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

15 dagar

fr  11 875:-

Dag 1. Hemorten – Teneriffa Vi flyger till Teneriffa och åker sedan 
vidare med buss till Costa Adeje eller Puerto de la Cruz. 

Dag 2–14. Teneriffa Varje dag får vi frukost och middag på 
hotellet. På Hotel Las Dalias ingår även all inclusive i priset, vilket 

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. Vi erbjuder hotell både på öns 
södra del i Costa Adeje och norra del i Puerto de la Cruz. Här njuter vi av sol och bad varvat med gemensamma utflykter.

kan läggas till mot extra kostnad på Hotel Bouganville Playa och 
Hotel Olé Tenerife Tropical. Om dagarna upplever vi atmosfären, 
besöker de frestande affärerna eller bara njuter av sol och bad. 
Vår reseledare finns tillgänglig dagligen och det erbjuds utflykter 
och förslag på egna aktiviteter. 

Dag 15. Teneriffa – Hemorten Fri tid fram till transfer till 
flygplatsen. Vi flyger till vår hemort.

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

Besök på vingården Monje med mojo-workshop och lunch
Vingården Bodega Monje är en av de mest berömda vintillverkarna 
på Kanarieöarna. Den ligger i El Sauzal i den nordöstra delen av 
ön, med utsikt över vulkanen Teide. Vingården har varit i släkten 
Monjes ägo sedan 1750 och är en av få vingårdar på Kanarieöarna 
som också exporterar viner. De specialiserar sig inte bara på vin, 
utan också på att ge besökarna en upplevelse utöver det vanliga. 
Bodega Monjes viner passar särskilt bra ihop med kanarisk mat. 
Under det här besöket får vi vara med om en visning av vingården 
och sedan en workshop, då vingårdens kock lär oss hur man gör 
mojo, den typiska kanariska såsen, som sedan avsmakas under 
lunchen tillsammans med papas arrugadas, kanarisk potatis. 
Som huvudrätt serveras grillad fläskbog från vedeldad ugn och vi 
dricker naturligtvis gårdens viner till. Det finns fisk eller vegetarisk 
rätt samt alkoholfri dryck som alternativ. I måltiden ingår också 
efterrätt och kaffe. När vi så är fullärda i mojo-såsens hemligheter 
och ätit oss mätta, tar vi oss tillbaka till hotellen. Pris fr. 795:-

La Gomera La Gomera är den spännande ön som ligger närmast 
Teneriffa och vi tar färja dit från Los Cristianos. Denna vulkaniska ö 
har formats av väder och vind genom årtusendena, och landskapet 
vi reser igenom är hisnande magiskt. På toppen av ön finns en 
av de bäst bevarade atlantiska lagerskogarna, nationalparken 
Garajonay. Ett besök i denna subtropiska regnskog, upptagen på 
Unescos världsarvslista, är ett måste och vi får höra berättelserna 
om öns växtlighet och spännande förflutna. Lunchen ingår och 
den avnjuter vi på en mysig restaurang i nationalparken. Vi reser 
sedan längs öns frodiga nordkust och stannar vid ett kafé där vi 
får en demonstration av La Gomeras eget sätt att kommunicera: 
visselspråket. Vidare längs de vindlande gröna dalarna gör vi ett 
uppehåll vid en fruktodling med hantverksbutik. Bussutflykten 
avrundas med ett besök i öns huvudstad San Sebastián, som 
var Christofer Columbus sista anhalt innan han gav sig iväg 
över Atlanten. Därifrån tar vi sedan båten tillbaka till Teneriffa. 

Alla passagerare ska identifiera sig på båten och det bästa är 
att ta med passet! Ta med en jacka också, det kan vara kyligt i 
regnskogen. Pris fr. 995:- inklusive lunch. 

Teides nationalpark med observatoriet Izaña
Teneriffa är så mycket mer än bara sol och bad. Ön är till exempel 
också känd för sina vulkaner och för sitt astronomiska teleskop 
som vi får upptäcka under den här dagsutflykten till Teides 
nationalpark och observatoriet Izaña. Eftersom turen börjar strax 
före lunchtid, tar vi ett första stopp på vägen upp i Chio vid en liten 
restaurang, där den som vill kan köpa en lätt lunch eller fika. Sedan 
bär färden av upp mot öns höjder. Under den här turen reser vi 
genom Teides nationalpark på över 2 000 m ö.h. och tillsammans 
med vår svensktalande guide får vi uppleva det här otroliga 
landskapet. 

Kanarieöarna är en av de tre bästa platserna i världen för att 
studera universum. Observatoriet i Teides nationalpark startade 
1964 och här finns världens största solteleskop. En engelsktalande 
specialutbildad guide möter upp vid observatoriet, som ligger på 
2 300 m ö.h., och berättar om de olika teleskopen på observatoriet 
och projekt som Kanarieöarnas astrofysiska institut leder. Under 
besöket får vi titta på solens fläckar och solstormar genom två 
solteleskop som vi får tillgång till och vi tittar också närmare på 
ett teleskop för stjärnobservationer. Besöket på observatoriet 
tar ca. en och en halv timme och sedan tar vi oss tillbaka genom 
den mäktiga tallskogen och kommer till hotellen igen lagom till 
middagen. Pris fr. 595:-
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8–28 dagar

fr  7 275:-

15 dagar

fr  16 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Gran Canaria 
avkoppling och strandliv

Fuerteventura 
milsvida stränder och turkosa laguner 

Det är lätt att förstå varför så många resenärer väljer att besöka 
Gran Canaria år efter år. Ön är den tredje största av de tretton 
öarna i den spanska ögruppen Kanarieöarna och bjuder på en 
fantastisk mångfald. Här hittar du sol och bad för alla smaker, 
och bortom öns berömda stränder finns en härlig blandning av 
allt från pittoreska byar, spännande historiska och kulturella 
sevärdheter till exotisk regnskog och mäktiga vulkaner. Vår 
resa tar oss till Las Palmas flygplats och sedan vidare till vårt 
hotell för incheckning. Nu börjar semestern! Här kan du njuta 
av avkopplande dagar på stranden eller besöka välkända Playa 
del Inglés med sitt stora urval av barer, restauranger och butiker 

Fuerteventura är den näst största av Kanarieöarna och är känd 
för sina fantastiska stränder och perfekta väderförhållanden, 
men ön har mycket mer att erbjuda än så. Här har du allt från 
ett kargt och vackert ökenlandskap och fascinerande vulkaner 
till karakteristiska städer, små pittoreska kustorter och trevliga 
hamnpromenader. Vår resa tar oss till Jandíahalvön på öns 
sydspets med sin milslånga sandstrand som bitvis är 100 
meter bred. Vårt hotell har ett perfekt strandnära läge och tre 
utomhusbassänger med rymliga solterrasser. Här kopplar vi av 
och njuter av sol och bad i kristallklart vatten. Längs gatan som 

som är trevliga att flanera bland. Följer du strandpromenaden 
söderut från Playa del Inglés når du snart Maspalomas vackra 
sanddyner. I öns huvudstad Las Palmas finns ett betydande 
historiskt och kulturellt arv att utforska och den gamla 
stadsdelen Vegueta är upptagen på Unescos världsarvslista. På 
ön finns många pittoreska fiskebyar som alla är värda ett besök, 
den mest kända är charmiga Puerto de Mogán som även kallas 
för ”lilla Venedig” på grund av dess små kanaler.

går mellan stranden och hotellområdet hittar vi ett bra utbud av 
restauranger, kaféer och shopping. Som variation till strandlivet 
rekommenderas vandring i bergen som ligger bakom Jandía. Här 
stoltserar öns högsta berg som heter Pico de la Zarza och är 807 
meter högt. Vandringsvägarna uppför bjuder på grandiosa vyer 
över både dramatiska berg och det ständigt förtrollande havet. 
Tre kilometer västerut längs den fina strandpromenaden ligger 
det lilla fiskeläget Morro Jable som bjuder på en genuin känsla 
i spansk småstadsbebyggelse. För den som vill utforska mer av 
Fuerteventura erbjuder vi också trevliga utflykter till flera av öns 
fantastiska sevärdheter.

Avresedatum: Vi erbjuder avresor flera gånger i veckan med fyra 
olika reslängder. Välj mellan 8 dagar, 15 dagar, 22 dagar och 28 
dagar. Besök vår hemsida för aktuell information och mer infor-
mation om hotell och utflykter.

Avresedatum: 28/1, 19/2, 11/11
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  14 375:-

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

Dag 2. 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 hamnen i Porto 
för att åka båt på Dourofloden till Peso da Régua som är 
portvinsdistriktets huvudstad. Vi äter lunch ombord och 
under dagen glider vi fram i det natursköna landskapet där 
flodens sluttningar delvis täcks av vinodlingar i terrasser. Två 
imponerande slussar passeras innan vi lägger till vid kajen i 
Peso da Régua för att återvända till Porto med buss. 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 dagen 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 Hotel 
Olissippo Oriente där vi ska bo i tre nätter. Middag på kvällen. 

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 åker båt på den 
vackra Dourofloden till portvinsdistriktets huvudstad Peso da Régua.

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. 

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 lokal restaurang i det bohemiska kvarteret Bairro Alto, berömt 
för sitt pulserande nattliv.

Dag 8. Lissabon – Hemorten Vi checkar ut från vårt hotell och 
bussen tar oss till flygplatsen.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 2 
luncher · 5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 575:- · inträden
Avresedatum: 30/3, 13/4, 20/4, 4/5, 10/5, 16/5, 25/5, 24/8, 
31/8, 5/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10
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8 dagar

fr  10 475:-

Madeira Atlantens pärla

Dag 1. Hemorten – Madeira Vi flyger till Madeira och åker 
mot staden Funchal. Vi bor antingen på hotell Four Views nära 
Funchals stadskärna eller på Sentido Galosol som är beläget 
precis vid havet i Caniço de Baixo, öster om Funchal. Båda 
hotellen är fyrstjärniga. 

Dag 2–7. Avkoppling och utflykter Vi har nu sex heldagar på oss 
att utforska Atlantens pärla. Vi njuter av atmosfären i Caniço de 

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!

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 
flygplatsen för hemfärd.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 375:- · tillvalsutflykter
Speciellt: Vissa avresor åker resenärer från Göteborg buss 
till Köpenhamn t/r och flyger direkt till Madeira. Besök vår 
hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 1/2, 8/2, 25/2, 4/3, 18/3, 25/3, 8/4, 15/4, 29/4,
6/5, 13/5, 20/5, 29/5, 16/9, 23/9, 7/10, 14/10, 28/10, 4/11,
18/11, 25/11, 23/12, 30/12

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Stadstur Funchal Idag åker vi på utflykt 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. Utflykten ingår i resans pris.

Eira do Serrado och Botaniska trädgården Vi stannar till vid 
utkikspunkten vid Eira do Serrado. Utsikten är fantastisk! 
Sedan besöker vi en taverna där vi får tillfälle att smaka lokal 
körsbärslikör. 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 resans pris.

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. I 
behaglig takt promenerar vi tillsammans med en lokalguide längs 
de så kallade levadorna, små bevattningskanaler. Vi möts slutligen 
upp av vår buss som tar oss tillbaka till hotellet. Utflykten ingår i 
resans pris.

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 
staden Santana som är berömd för sina traditionella bostäder 
med sluttande triangulära halmtak. Här får vi avnjuta en trerätters 
lunch. Efter lite tid på egen hand åker vi genom natursköna 
landskap tillbaka till Caniço de Baixo och vårt hotell. Utflykten 
behöver förbokas inför resan. Pris fr. 745:-

Vi erbjuder följande utflykter: 
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. 695:-
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Algarve 
Portugals semesterparadis

Följ med till det behagliga och gästvänliga Algarve i södra 
Portugal. Vi bor i Quarteira eller Albufeira. Quarteira är känt för 
gyllene stränder och sin höga kvalitet på fisk. I Albufeira finns en 
pittoresk fiskehamn, fina stränder och ett stort utbud av barer 
och restauranger. Det finns mycket tid för avkoppling under resan 
men vi gör även utflykter, bland annat till Portugals sydvästligaste 
punkt Cabo de São Vicente, där branta klippor stupar i den 
skummande Atlanten. Vi besöker också närbelägna Faro, sedan 
1756 Algarves huvudort, samt staden Silves, som omges av 
apelsinlundar och reser sig över en bördig dalgång.

Avresedatum 8 dagar: 4/3, 18/3, 1/4, 23/9
Avresedatum 15 dagar: 22/4, 11/5, 5/6, 9/9, 30/9, 7/10, 21/10 

12 dagar

fr  24 975:-

8–15 dagar

fr  8 775:-

6 dagar

fr  13 375:-

8 dagar

fr  10 275:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Azorerna  
vulkanöar och spektakulär natur

På vulkanöarna Azorerna, 150 mil väster om det portugisiska 
fastlandet, sjuder naturen av liv och landskapet är ofattbart 
omväxlande mellan svart lavasten och lummig grönska. Vi flyger 
till huvudorten Ponta Delgada på Azorernas största ö, São Miguel. 
På vår resa besöker vi fem av de nio öarna. Vi tar oss till utvalda 
utsiktsplatser, gör stadsvandringar, promenerar i det märkliga 
månlandskapet på ön Faial, besöker botaniska trädgården 
Terra Nostra, provsmakar gin och stannar till på en teplantage. 
Två tillvalsutflykter erbjuds: en val- och delfinsafari och en 
levadavandring. 

Avresedatum: 29/5, 14/8, 25/9, 9/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Cascais  
Portugals riviera

Cascais har utvecklats från fiskeby till populär badort. Vårt 
hotell ligger nära havet i närheten av hamnen och här finns alla 
förutsättningar för en skön semestervecka. Vi går på upptäcktsfärd 
i det gamla Cascais med vår reseledare, och vi åker till Portugals 
spännande huvudstad Lissabon. Staden ligger på sluttningarna 
av en rad kullar och här finns många intressanta sevärdheter. En 
annan av våra gemensamma utflykter går till Unescoskyddade 
Sintra och Kap Roca, Europas västligaste kontinentala punkt. 
Den som vill kan följa med på en tillvalsutflykt till pittoreska 
medeltidsstaden Obidos. Under utflykten provar vi även vin. 

Avresedatum: 12/4, 26/4, 3/5, 19/5, 5/9, 4/10, 18/10, 20/12

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Portugal vinresa 
Porto, Viseu och Lamego

Följ med på en fantastisk resa med fokus på vin. Vi bor två nätter 
i Porto och besöker det berömda portvinshuset Sandeman och 
den vackert belägna vingården Quinta da Lixa Monverde, där 
vi får rundvisning och provsmakning. På väg söderut äter vi en 
trevlig fisklunch, sedan tillbringar vi en natt i Viseu som är känt 
för sin vinindustri. Vi åker norrut till vingården Quinta da Pacheca, 
vackert belägen vid floden Douro. Här får vi lunch, en rundvisning 
och vinprovning. Våra två sista nätter bor vi på ett designhotell 
utanför Lamego. Vi besöker Peso da Régua, portvinsdistriktets 
huvudstad, och vingården Quinta do Vallado. 

Avresedatum:  22/4, 11/5, 16/9, 7/10, 28/10
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Bordeaux
välkända drycker och kulturella skatter

Upptäck ett av världens mest berömda vinområden. Vi bor centralt 
i Bordeaux och med hjälp av vår lokalguide lär vi känna staden 
och dess eleganta stadskärna från 1700-talet. I Bordeaux står de 
världsberömda vinerna i fokus. Vi får prova flera av dem, i tre olika 
vinslott i Saint-Germain-du-Puch, Saint-Émilion och Médoc. Vi 
åker även till charmiga Arcachonbukten, där vi bland annat äter 
ostronlunch vid vattnet i ostronorten Gujan-Mestras. Under en 
heldag i Cognac lär vi oss mer om konjak och besöker exempelvis 
anrika slottet Château Baron Otard samt Jarnac, där norskättade 
familjen Braastad gjort konjak sedan 1800-talet.

Avresedatum: 19/5, 28/8

5 dagar

fr  9 975:-

6 dagar

fr  12 975:-

6 dagar

fr  12 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

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 avnjuter de lyxiga bubblorna tillsammans med kulinariska 
läckerheter. Vi bor centralt i Champagnes huvudstad Reims med 
närhet till kultur, shopping, restauranger och champagnebarer. 
Vår första heldag här ger vi oss ut med vår lokalguide för att 
upptäcka staden till fots. Förutom sin champagne är Reims 
känt för sin magnifika gotiska katedral Notre-Dame de Reims. 
Vi ser också triumfbågen från romartiden, Taupalatset och 
Saint-Remibasilikan. På eftermiddagen blir det rundvisning 

och provsmakning hos den berömda champagneproducenten 
Mumm. Under resan gör vi också en kryssning genom det 
vackra landskapet på floden Marne. Dagen bjuder bland annat 
även på rundvisning och provsmakning hos Champagne Dom 
Caudron. Dagen före hemfärd reser vi längs med den berömda 
champagnevägen till Rilly-la-Montagne där vi får en rundtur 
på Champagne Daniel Dumont och provsmakar champagnen. 
Därefter åker vi till Épernay och får möjlighet att på egen hand 
utforska denna champagnestad. På Avenue de Champagne ligger 
champagnehusen tätt och några av de välkända namnen som 
Moët & Chandon och Mercier hittar vi här. 

Avresedatum: 1/5, 4/6, 4/9, 25/9, 2/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Franska vinvägar    
välsmakande viner och pittoreska städer i Alsace

I Alsaces böljande landskap ligger vinodlingarna tätt och den ena 
byn är mer pittoresk än den andra. Vi bor först i Colmar, sedan i 
Bourgognes huvudort Beaune och sist i Strasbourg, huvudorten i 
Alsace. Förutom utflykter till härliga vingårdar och vinproducenter 
i hela området, med spännande vinprovningar, njuter vi av de 
charmiga städerna. I Colmar bor vi på promenadavstånd till 
korsvirkeshusen i den äldre stadskärnan och gör bland annat en 
båttur på de pittoreska kanalerna. I Beaune provar vi senap i ett 
moutarderie och i Strasbourg njuter vi av den äldsta stadsdelen 
Grande Île som ligger vykortsvackert på en ö i floden Ill.

Avresedatum: 9/5, 18/9, 16/10
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Franska rivieran 
sol, avkoppling och ljumma kvällar på Côte d'Azur

Upplev pittoreska städer, lyxig shopping, goda viner och 
inbjudande stränder. Vi bor två nätter i Nice och njuter av 
den medeltida stadskärnan, klassiska 1800-talsvillor och 
strandpromenaden Promenade des Anglais. Vi tillbringar en 
heldag i Monaco innan badorten Juan-les-Pins blir vår hemort 
resten av resan. Förutom lugna stranddagar kan vi promenera till 
grannorten Antibes och dess provencalska marknad. Vi åker till 
Provence och besöker parfymfabriken i Grasse, staden Gourdon 
och bergsbyn Saint-Paul-de-Vence, vistelseort för konstnärer 
som Matisse, Chagall och Picasso. Resan avslutas med en dag i 
flärdfulla Cannes.

Avresedatum: 9/6, 10/9, 7/10

8 dagar

fr  12 875:-

8 dagar

fr  13 975:- 

5 dagar

fr  10 475:- 

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Lavendel i Provence 
landskap i lila toner

Provence präglas av berg, medeltida byar och blommande 
lavendelfält. Vi bor i Cavaillon och härifrån gör vi en rad utflykter. 
Vi åker till Avignon, där vi lär känna stadens Unescolistade 
centrum och besöker påvepalatset från 1300-talet. Vi provar viner 
på ett vinslott i Châteauneuf-du-Pape och smakar choklad på en 
chokladfabrik. I lavendelområdet kring Gordes får vi bland annat 
prova på att skörda lavendel på traditionellt sätt. Vi besöker tre 
berömda sevärdheter i Alpillesbergen: den forntida staden Glan-
um, den pittoreska byn Les Baux-de-Provence och Carrières de 
Lumières, Ljusets stenbrott, en mycket speciell konstupplevelse.

Avresedatum: 27/6, 17/7, 25/7

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Franska höjdpunkter 
kultur och gastronomi

Under en och samma resa upplever vi de vackra franska städerna 
Paris, Lyon och Marseille, med spännande historia och rikt 
kulturliv. Vi besöker även vinregionen Chablis och bor i pittoreska 
och vingårdstäta Nuits-Saint-Georges i hjärtat av Bourgogne. 
Under resan erbjuds intressanta stadsrundturer, promenader i 
de gamla historiska stadskärnorna och möjlighet att utforska 
städerna på egen hand. Vi får dessutom njuta av de olika 
regionernas traditionella maträtter och provar vin på två olika 
vingårdar, en i Bourgogne och en i Rhônedalen. Vi får även smaka 
dijonsenap hos en senapstillverkare i mysiga Beaune.

Avresedatum: 3/5, 16/5, 4/10

8 dagar

fr  13 775:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Normandie 
vackra landskap och dramatisk historia

Upplev platserna där oförglömlig historia ägt rum. Första natten 
bor vi i Rouen, där Jeanne d’Arcs dramatiska öde utspelade 
sig. Sedan åker vi till Trouville-sur-Mer, där vi bor 100 meter 
från stranden. Härifrån gör vi flera utflykter med historisk 
anknytning. På D-dagen 1944 landsteg de allierade i det 
tyskockuperade Frankrike, i Normandie. Vi besöker bland annat 
landstigningsstranden Omaha Beach och spillrorna av Winston 
Churchills landstigningshamn i Arromanches. Vi åker även till 
Benediktinerpalatset och till kalkstensklipporna i Étretat. Sista 
natten bor vi i Paris och på vägen dit besöker vi Claude Monets 
trädgård i Giverny.

Avresedatum: 14/5, 26/5, 3/6, 22/7, 8/9, 14/9
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8 dagar

fr  7 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Malta 
korsriddarnas ö

Medelhavsön Malta är belägen söder om Italien, i jämnhöjd 
med norra Afrika. Öns brokiga historia som före detta brittisk 
kronkoloni och numera medlem i EU, märks såväl i arkitekturen 
som i det lokala köket. Vi bor i charmiga St. Paul’s Bay, ett stenkast 
från havet, och har middag på hotellet varje kväll. Här finns en 
strandpromenad längs bukten, trevliga kaféer, restauranger och 
butiker – och så klart goda badmöjligheter. Malta har främst 
klippbad med stegar och badplattformar, men det kristallklara 
vattnet bjuder även in till snorkling. När det gäller shopping är 
Malta främst känt för spetsar, silverarbeten och handblåst glas, 
men även honung från Gozo och närproducerad tomatpasta – som 

du kanske shoppar i Sliema eller längs Republic Street i Valletta. 
Fyra tillvalsutflykter erbjuds, som förbokas inför resan och som 
alla sträcker sig över en heldag vardera. Kanske lockar en tur 
till ön Gozo, med kustområdet Dwejra och Fontana, eller till San 
Antons botaniska trädgårdar och fiskebyn Marsaxlokk. Utflykten 
till gamla huvudstaden Mdina, Blå grottan och tempelkomplexet 
Hagar Qim är ett annat alternativ och likaså en dagstur till 
huvudstaden Valletta. Efter en vecka på Malta är det dags att 
flyga hemåt.

Avresedatum: 14/4, 1/5, 21/5, 5/6, 9/9, 22/9, 1/10, 15/10

8 dagar

fr  12 975:-

8 dagar

fr  14 475:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Slovenien runt
ett litet land som rymmer nästan allt

Natursköna Slovenien bjuder på höga berg, glaciärsjöar och 
kust. Vi flyger till Venedig och fortsätter med buss till vår första 
övernattning i den slovenska staden Solkan. Under resan bor vi 
även i Kranjska Gora i Juliska alperna, där Ingemar Stenmark 
vann två världscupsegrar 1978, och i idylliska Bled, huvudstaden 
Ljubljana och badorten Portorož. Vi besöker naturreservatet 
Zelenci och sjön Bohinj där vi tar linbanan upp till berget 
Vogel, 1 533 meter över havet. Det blir även spännande stopp 
i grottparken Postojna och slottet Predjama, som är inbyggt i 
berget. Vid slovenska rivieran besöker vi Piran och får provsmaka 
lokala viner.

Avresedatum: 25/4, 29/8, 3/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Italien & Kroatien 
med Slovenien, tre länder vid Adriatiska havet

Vår resa i Italien och Kroatien inkluderar även Slovenien. Vi börjar 
i Mestre och åker tåg till Venedig för en guidad tur. Dagen därpå  
beger vi oss mot Slovenien med stopp i hamnstaden Trieste innan 
vi når Bled där vi bor i tre nätter. I Slovenien börjar vi med att 
utforska huvudstaden Ljubljana. Nästa dag besöker vi Bohinjsjön. 
Vi tar även linbana upp till berget Vogel och ser mer av Bled. 
Resans slutmål är Kroatiens huvudstad Zagreb och på vägen dit 
stannar vi till i Samobor för att se tillverkning av den populära, 
ätbara gåvan licitarhjärtan. Vår sista heldag tillbringas i Zagreb där 
vi under en guidad tur ser både den övre och den nedre staden.

Avresedatum:  10/5, 20/9
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 3 
luncher · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 475:-
Avresedatum: 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 2/7, 16/7, 
26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  13 475:-

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. Här finner vi många monument från romartiden, varav 
ett av de mest intressanta är kejsar Diocletianus palats som också 
står under Unescos beskydd. Vi gör guidade turer i båda städerna 
och det blir tid för lunch på egen hand. Framåt eftermiddagen 
återvänder 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 
Pelješachalvön 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 
stadens 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 

Kroatien vackra stränder och historiska världsarv  
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.

sedan tid att strosa omkring i byn eller sola och bada. Efter lunch 
på egen hand fortsätter vi till byn Čilipi där vi får prova kroatiska 
viner med tilltugg. Vi återvänder till hotellet under tidig eftermiddag.

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 
Makarska 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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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Makarska  
sol och bad på den kroatiska rivieran

Kroatien bjuder på ett soligt klimat, härliga stränder och 
historiska städer – och den 53 kilometer långa Makarska rivieran 
är inget undantag. Här ligger badorterna som ett pärlband längs 
kusten och det finns allt som kan önskas för en avkopplande 
semester. Vi flyger till Split eller Zadar och tar oss vidare 
söderut med vår buss till staden Makarska, som är belägen 
mellan Biokovobergen och Adriatiska havet. Den lilla staden har 
behållit sin gamla charm och här promenerar du längs smala 
kullerstensgator och mysiga torg. Om du väljer att åka på utflykt 
istället för att vistas på stranden så är möjligheterna många. 
Ta en båttur till ön Brač, känd för stranden Zlatni Rat, eller 

charmiga fiskebyn Jelsa på Hvar. Ett annat populärt turistmål är 
Dubrovnik, staden som är känd som en av Medelhavsområdets 
vackraste och bäst bevarade. Den historiska kärnan omgärdas 
av en två kilometer lång stadsmur och är listad som världsarv 
av Unesco. För dig som söker mer stadspuls är ett besök i Split 
att rekommendera. Lokalbussarna från Makarska till Split  går 
med jämna mellanrum. Kroatiens andra stad har nämligen gott 
om museer, historiska sevärdheter och butiker. Efter en vecka på 
kroatisk mark är det dags att åka buss till flygplatsen för vidare 
resa hemåt.

Avresedatum: 13/5, 20/5, 27/5, 10/6, 8/7, 5/8, 19/8, 2/9, 9/9, 16/9, 
23/9, 30/9

15 dagar

fr  13 975:-

8 dagar

fr  7 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Kroatien 
Dalmatien

Kroatien har allt du kan önska för en avkopplande semester. När 
vi landat reser vi vidare med buss till vårt hotell i Biograd na Moru, 
vars namn bokstavligen betyder ”den vita staden vid havet”. Orten 
som ligger i norra Dalmatien, strax söder om Zadar, är känd för sin 
marina och är en perfekt utgångspunkt för segling och båtturer 
till öar som Pasman. Vi gör en gemensam utflykt till underbara 
Krka National Park med sina vattenfall, sitt turkosa vatten och 
sin storslagna grönska. Men självklart finns det även tid för lata 
dagar på stranden och Zadar, känd för sina romerska ruiner och för 
havsorgeln, ligger bara tre mil bort.

Avresedatum: 9/5, 29/8, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10

8 dagar

fr  12 475:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Istrien mat & vin 
gastronomi och kultur i Kroatien

I härliga Istrien vid norra Adriatiska havet låter vi våra smaklökar 
lockas av traktens olivolja och torkade skinka, dess vin och rakija. 
Vår Istrienspecialist visar oss runt till små, charmiga byar där vi 
får njuta av traditionella smaker. Vi smakar ost och vindoppade 
kakor och besöker lokala vingårdar och biodlingar. Vi upptäcker 
vackra städer med spännande historia och njuter av det ljuvliga 
landskapet. När tryffelhundarna letar tryffelsvamp i skogen följer 
vi med. Vi bor på den idylliska ön St. Andrijas med gratis shuttlebåt 
till ”Delfinkajen“ och Rovinjs centrum en gång i timmen.

Avresedatum:  25/4, 16/5, 19/9, 26/9
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Cypern 
sol, bad och kultur på Afrodites ö

Cypern bjuder på härliga sandstränder, gröna berg, klippiga 
kuststräckor, pittoreska byar och medeltida kloster. Vår resa tar 
oss till något av våra bekväma hotell i Protaras på öns östkust 
cirka 12 kilometer från den stora turistorten Ayia Napa. Protaras, 
som också kallas Fig Tree Bay, är känt för sina fina stränder och 
sitt kristallklara vatten och sägs till och med ha några av de bästa 
stränderna på hela Cypern. Här kopplar vi av och njuter av sol och 
bad. Längs den cirka 1,5 kilometer långa Protaras Avenue som 
utgör ortens centrum hittar vi ett bra utbud av restauranger, kaféer 
och shopping. Som variation till strandlivet åker vi på spännande 
utflykter där vi bland annat får uppleva Cyperns huvudstad 

Nicosia och den vita hamnstaden Kyrenia med sin berömda hamn 
där färgglada båtar ligger och skvalpar i solljuset. Nicosia, där 
den ”gröna linjen” idag delar staden i en turkcypriotisk och en 
grekcypriotisk del, började att byggas redan under 300-talet och 
är rik på spännande historia och kulturella upplevelser. Vi besöker 
också den Unescolistade staden Pafos med sina historiska skatter. 
Enligt myten är detta den grekiska kärleksgudinnan Afrodites 
födelseplats och än idag flödar romantiken här. Vi får även se de 
spektakulära arkeologiska utgrävningarna vid Kourion som är en av 
Cyperns mest besökta historiska sevärdheter.

Avresedatum:  Vi erbjuder avresor flera gånger i veckan med
fyra olika reslängder. Välj mellan 8 dagar, 15 dagar, 22 dagar och 
28 dagar. Besök vår hemsida för aktuell information och mer 
information om hotell och utflykter.

8–28 dagar

fr  7 995:-

8–28 dagar

fr  5 995:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Kreta
Medelhavsö med sol, bad och antik historia 

Greklands största ö lockar med några av Europas finaste stränder, 
historiska platser och berömd gastronomi. Den västra delen 
med Chania och Rethymnon är med sina härliga stränder och 
sin dramatiska natur en favorit för många resenärer. Våra hotell 
ligger i semesterorterna Agia Marina och Platanias, i utkanten 
av staden Chania. Under vistelsen finns det möjlighet till en 
stadsrundtur i just Chania, som är känd för sin vackra hamn 
och sina historiska byggnader, sin saluhall och sina många 
restauranger. Det finns även fler tillvalsutflykter: djupdyk i 
Kretas antika historia med besök i huvudstaden Heraklion och 
vid den arkeologiska fyndplatsen Knossos, från bronsåldern. 

Eller följ med till Kretas Maldiverna, den obebodda lilla ön 
Elafonisi, som fått sitt smeknamn tack vare sitt turkosa vatten 
och sin rosaskimrande sand. Det tredje valet är en dagskryssning 
till ön Santorinis vykortslika miljöer – där många av de allra 
vackraste semesterbilderna från Grekland faktiskt är tagna. 
Tillvalsutflykterna behöver förbokas inför resan. När det börjar 
bli dags att tänka på vardagen igen tar vår buss dig smidigt till 
flygplatsen för hemresa.

Avresedatum:  Vi erbjuder avresor flera gånger i veckan med
fyra olika reslängder. Välj mellan 8 dagar, 15 dagar, 22 dagar och 
28 dagar. Besök vår hemsida för aktuell information och mer 
information om hotell och utflykter.
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8–15 dagar

fr  9 575:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Tolon 
sol och avkoppling på Peloponnesos

Följ med på en avkopplande resa till den grekiska halvön 
Peloponnesos. I Tolon njuter vi av solen och här finns gott om 
restauranger, kaféer och barer. I den livliga fiskehamnen landar 
ny fångst varje dag. Om du vill se huvudstaden Aten kan du följa 
med på tillvalsutflykten med stopp vid Akropolis och den gamla 
stadsdelen Plaka. Andra tillvalsutflykter är ett besök i antika 
Korinth och en tur till det arkeologiska utgrävningsområdet Mykene 
följt av den romantiska staden Nafplion. På 15-dagarsresor erbjuds 
även tillvalsutflykter i form av en badresa till ön Daskalio eller en 
tur till den antika staden Nemea följt av vinprovning. 

Avresedatum 8 dagar: 29/5, 11/9 
Avresedatum 15 dagar: 27/4, 12/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Klassiska Grekland 
med halvön Peloponnesos, Tolon, Aten och Akropolis

På den här resan upptäcker vi antikens Grekland och njuter av 
ett omväxlande landskap med hänförande berg och lummiga 
olivlundar. Flyget landar i huvudstaden Aten och vi tar oss vidare 
till Tolon och vårt fyrstjärniga hotell med fantastisk utsikt över 
Tolonbukten, där vi bor i fem nätter. Frukost och middag ingår 
samtliga dagar. Under dagarna här blir det många omväxlande 
utflykter – städerna Nafplion och Epidauros, den bördiga 
Argolisslätten med besök i det arkeologiska utgrävningsområdet 
Mykene och en båtutflykt i Tolonbukten står på programmet. 
Det gör även en utflykt till staden Korinth, en av de största i 

antikens Grekland, med 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. Dag 6 checkar vi ut och beger oss till Aten. Här 
blir det stadsrundtur under två dagar där vi utforskar stadens 
många sevärdheter med lokalguide. Vindarnas torn, Zeustemplet, 
Theseion, Hadrianus triumfbåge och Akropolisklippan är bara 
en del av allt vi får se. Vi beger oss även till stadens äldsta 
kvarter med pittoreska gränder kantade av tavernor, butiker och 
restauranger. Resan avrundas med en gemensam middag på en 
lokal restaurang. 

Avresedatum: 19/4, 17/5, 30/8, 13/9, 4/10

8 dagar

fr  12 975:-

10 dagar

fr  13 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Grekland & Albanien
välbevarade världsarv och storslagen natur

Under vår resa upptäcker vi två grannländer som delar en lång 
historia. Vi njuter av ett omväxlande landskap, Unescolistade 
världsarv och fascinerande monument från olika epoker. En 
båtutflykt (tillval), stadsrundturer, mysiga luncher, gemensamma 
middagar och besök på vingård väntar också. Flyget landar i 
Thessaloniki, som ofta kallas ”lilla Istanbul”, och här tillbringar 
vi de första två nätterna. Därefter väntar två nätter i Gjirokaster 
i Albanien. Vi övernattar även i Korca – med sin imponerande 
ortodoxa kyrka – och i Veria där vi gör en utflykt till Pellas 
arkeologiska plats, en gång den blomstrande huvudstaden i antika 
Makedonien. 

Avresedatum: 3/5, 14/9
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 
3 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 275:-
Avresedatum: 19/4, 28/4, 5/5, 19/5, 16/6, 30/06, 28/7, 11/8, 
1/9, 8/9, 15/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

6 dagar

fr  10 475:-

Dag 1. Hemorten – Swindon Vi flyger till London och med buss tar 
vi oss västerut genom ett grönt jordbrukslandskap till vårt hotell 
i Swindon, mitt i det naturljuvliga grevskapet Wiltshire. Vi bor fem 
nätter på Jurys Inn i centrala Swindon. Under vår resa ingår tre 
gemensamma middagar.

Dag 2. Stonehenge och Salisbury Efter frukost tar vi sikte 
på Stonehenge, 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 Storbritanniens största.  

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 
lokalguide ser vi bland annat floden Themsen, i folkmun kallad 
Isis. På vårterminen äger roddtävlingar rum mellan universiteten 
Cambridge 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.  

Engelska höjdpunkter 
med Cotswolds, Oxford och Bath
Grevskapet Surrey 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 
kvadratkilometer ängar, bokskogar, åsar och gröna dalar bjuder 
Cotswolds stor ögonfägring. På vår tur ser vi romantiska engelska 
byar där pubar, kyrkor och små honungsfärgade stenhus avlöser 
varandra. Landskapet är en böljande idyll, tillika ett levande 
jordbrukssamhälle 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.  

Dag 5. Bath Efter frukost reser vi mot den välkända orten Bath, 
Englands första kurort. Under dagen besöker vi det kända 
romerska badhusmuseet. Redan romarna upptäckte de varma 
källorna under första århundradet e.Kr. Under 1700-talet skedde 
ett uppsving då välbärgade familjer drogs till vattnet som sades 
vara hälsobringande. 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.

Dag 6. Swindon – Windsor – Hemorten Vi checkar ut från vårt 
hotell och reser mot den trevliga staden Windsor. Här finns 
möjlighet att promenera i den vackra slottsträdgården på Windsor 
Castle eller ta en fika i stan. 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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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Sydengland 
med Canterbury och Dover

Wales
det okända Storbritannien

Upptäck den historierika och natursköna södra delen av England. 
Vi bor utanför den vackra medeltida marknadsstaden Faversham 
och besöker Hever Castle där vi utforskar slottets imponerande 
trädgårdar. Under resan beger vi oss till den mäktiga katedralen i 
Canterbury och går på matmarknaden Goods Shed Farmers Market 
som erbjuder lokalt producerade varor. Vi provar också öl och får 
rundvisning på ett lokalt bryggeri. På resan besöker vi även Winston 
Churchills sommarbostad, får en guidad tur i Dover Castle och 
njuter av karakteristiska trädgårdsrum och vackra byggnader i en av 
Englands mest berömda trädgårdar, Sissinghurst Castle Garden.

Vi gör en rundresa i den brittiska riksdelen Wales eller Cymru som 
det heter på det lokala keltiska språket kymriska. Det bergiga 
landskapet är lika svindlande vackert som en del av ortsnamnen 
är svåra att uttala, vi besöker till exempel det lilla samhället 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogog. Från 
floden Dee i norr till Laughors mynning i söder upplever vi ljuva 
kuststräckor och flera av Wales nationalparker. Vi njuter av 
fiskebyar och städer, provar whisky, besöker slott och lär oss om 
den kymriska historien. 

Avresedatum: 13/5, 30/6, 4/8, 2/9

Avresedatum: 14/5, 20/8, 17/9

8 dagar

fr  13 775:-

5 dagar

fr  9 975:-

8 dagar

fr  16 975:-

7 dagar

fr  11 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo, 
Luleå, Linköping, Umeå

England runt
klassiska England och Wales

Vår rundresa i England bjuder på historia, kultur, shopping 
och böljande landskap. Vi besöker historiska städer som 
Shakespeares födelsestad Stratford-upon-Avon, York och 
Newcastle. Vi får se romerska fornminnen som Hadrianus mur 
och Housesteads Fort där det finns en stor utgrävning av ett 
romerskt fort. En av dagarna utforskar vi Englands största 
nationalpark, Lake District, och gör en båttur på Windermere. 
Dagen därpå väntar en heldagsutflykt till Wales. Vi besöker några 
av kustorterna och lär oss om landets keltiska historia. I Liverpool, 
där vi bor i två nätter, finns tid för shopping och besök i något av 
stadens alla museer.

Avresedatum: 4/7, 25/7, 15/8, 5/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Cornwall 
med Devon och Stonehenge

I Storbritanniens sydvästra hörn ligger grevskapet Cornwall 
med dramatiska kustremsor, fiskebyar och idylliska badorter. 
Vi besöker stensättningen Stonehenge och övernattar i den 
medeltida staden Salisbury. Vi reser till Tintagel och får lära 
oss mer om Cornwalls keltiska historia. På rundresan når vi 
Englands västligaste punkt Land’s End, sommarstaden St. Ives 
och badorten Torquay, där tv-serien Pang i bygget utspelar sig. 
Vi tillbringar en heldag i Eden Project, ett naturprojekt med 
planetens största växthus och utomhusträdgårdar fyllda med 
växtlighet, hängbroar och vattenfall.

Avresedatum: 30/4, 14/5, 29/5, 12/6, 26/6, 19/7, 21/8, 28/8, 
4/9, 11/9
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo, 
Luleå, Umeå

Engelska slott 
och lummiga trädgårdar

Stifta bekantskap med några av södra Englands högreståndshem 
och deras fantastiska trädgårdsanläggningar. Vi bor fem nätter 
på ett fyrstjärnigt hotell i Tunbridge Wells. På historiska Fulham 
Palace får vi en guidad rundtur, och vi besöker Chelsea Physic 
Garden, en apotekarträdgård från 1673 med medicinalväxter och 
växthus. Under resan färdas vi på idylliska landsvägar som tar 
oss till berömda Sissinghurst Castle Garden och den färgstarka 
trädgården Great Dixter House. Vi besöker de imponerande slotten 
Arundel och Leeds Castle. På resan avnjuter vi även en typisk 
cream tea och besöker en vingård i Kent där vi får en rundvisning 
och vinprovning.

Avresedatum: 30/4, 14/5, 11/6, 6/8

6 dagar

fr  9 975:-

8 dagar

fr 20 975:-

8 dagar

fr 13 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo, 
Luleå, Linköping, Umeå

Skottland  
med Shetland och Orkney

Skottland  
med Orkneyöarna

Följ med på en resa till Shetlands och Orkneys vindpinade, vackra 
öar med nordiska rötter. Vår lokalguide visar oss runt bland 
Shetlands sevärdheter. Vi besöker Jarlshof som är känt för sina 
förhistoriska och vikingatida boplatser samt den lilla ön St. Ninian's 
med sin storslagna natur. På Orkney reser vi till platser listade som 
världsarv av Unesco och får ta del av historia och mytomspunna 
monument. Det finns tid att upptäcka omgivningarna och njuta av 
naturen som präglas av gröna vidder, branta klippor och dramatiskt 
hav. Vi fördjupar oss i skotska traditioner på Highland Folk Museum 
och besöker även Blair Castle. Resan avslutas i Skottlands 
huvudstad Edinburgh. 

Skottland lockar med naturscenerier i ett näst intill orört 
landskap. Från huvudstaden Edinburgh reser vi norrut till 
Inverness och stannar två nätter. Vi besöker ett destilleri där 
vi visas runt och provsmakar whiskyn, och vi åker till Dunrobin 
Castle och promenerar i slottets underbara trädgårdar. På en 
dagsutflykt till Orkneyöarna utanför Skottlands norra kust 
visar en guide oss huvudön Mainland där vi tittar närmare på 
den förhistoriska bosättningen Skara Brae och den medeltida 
Sankt Magnuskatedralen. Tillbaka på fastlandet åker vi genom 
Skottlands mest glesbefolkade områden till fiskebyn Ullapool på 
en halvö i Loch Broom.

Avresedatum: 22/4, 13/5, 8/7, 16/9 Avresedatum: 16/5, 22/5, 12/6, 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 28/7, 4/9, 
11/9, 18/9 

8 dagar

fr  13 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo, 
Luleå, Linköping, Umeå

England 
historia och populärkultur

Följ med till historiska monument, välkända museer och 
pulserande städer. Vi inleder med ett besök i det ståtliga slottet 
Hampton Court Palace. Under resan gör vi en heldagstur med 
lokalguide i natursköna Cotswolds, där vi även gör ett stopp för 
den typiskt engelska traditionen afternoon tea. I Oxford har vi 
en dag med vår lokala guide som lär oss om stadens historia och 
populärkultur. Under våra två dagar i Liverpool får vi en guidad 
tur och besöker Beatles-museet. Resan avslutas i London där 
sevärdheter, shopping och museer väntar. På väg till London 
besöker vi Bletchley Park, ett brittiskt högkvarter för avkodning 
under andra världskriget.

Avresedatum: 16/5, 12/7, 20/9



www.rolfsbuss.se 62

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 5 195:-
Speciellt:  Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för mer information. 
Avresedatum: 31/7, 2/8, 4/8, 6/8, 8/8, 10/8, 12/8, 14/8, 16/8, 
18/8, 21/8 

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  16 475:-

Dag 1. Hemorten – Glasgow Vi flyger till Skottland och tar oss 
sedan vidare till Glasgow där vi checkar in på Hilton Garden Inn. 
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 
charmiga byn Inveraray vid Loch Fyne. Under kvällen når vi vårt 
hotell Dalmally Hotel beläget strax utanför Oban. 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 i Invernessområdet. 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 
till Inverness och har tid att på egen hand se mer av denna mysiga 
stad.  

Dag 6. Inverness – Cairngorm – Edinburgh Efter frukost reser vi
genom bergsområdet Cairngorm Mountains. På väg till Edinburgh
stannar vi på ett whiskydestilleri där vi får en guidad rundtur och 

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.

provsmakar whisky. Efter lunch reser vi vidare till Edinburgh och 
checkar in på Premier Inn Lauriston. 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-
katedralen och Calton Hill. På kvällen äter vi en tidig middag 
och därefter 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 – Hemorten Efter frukost checkar vi ut och åker 
sedan till flygplatsen för hemfärd.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Skottland 
slott, höglandskap och whisky

Vår rundresa börjar i kulturstaden Glasgow där vi gör en 
stadsrundtur med lokalguide. Vi reser vidare till Oban och har en 
heldag till eget förfogande. Härifrån utgår färjeturer till ögruppen 
Inre Hebriderna och mitt i staden ligger Oban Distillery som är 
känt för sin Single Malt whisky. På väg norrut mot Inverness 
passerar vi den mytomspunna sjön Loch Ness. En dag gör vi 
en utflykt till 1300-talsslottet Cawdor Castle. Vi får också en 
guidad rundtur med provsmakning på ett whiskydestilleri, och i 
Edinburgh tillbringar vi tid med vår lokalguide som visar oss runt i 
Skottlands huvudstad. 

Avresedatum:  26/4, 3/5, 10/5, 24/5, 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 30/8, 
6/9, 13/9, 20/9

6 dagar

fr  13 475:-

8 dagar

fr  13 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Yttre Hebriderna 
den natursköna skotska ögruppen 

På Yttre Hebriderna utanför Skottlands västkust är historien 
ständigt närvarande. Den karga och natursköna ögruppen präglas 
av den gaeliska kulturen. Vårt hotell ligger i pittoreska Storno- 
way som är Hebridernas största stad. Vi besöker Gearranan 
Blackhouse med de traditionsenligt byggda svarthusen och den 
historiska stenformationen Callanish Stones. På södra delen 
av ön, Isle of Harris, besöker vi bland annat orten Tarbert och 
stranden Luskentyre. Under resan får vi en rundvisning med 
provsmakning av whisky på ett destilleri.

Avresedatum:  22/4, 2/7, 6/8, 26/8, 21/9

5 dagar

fr  9 775:-

8 dagar

fr  15 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Nordirland
med Dublin

Den brittiska provinsen Nordirland lockar med intressanta 
städer, fängslande kuststräcka och spännande historia. Resan 
börjar med två dagar i Dublin i republiken Irland. Vi besöker 
landets äldsta universitet och Guinness berömda bryggeri. 
Nordirlands huvudstad Belfast har ett rikt utbud av restauranger, 
shopping och sevärdheter. Vi bor centralt och besöker bland 
annat Titanic Belfast och lär oss om den lyxiga Atlantkryssaren. 
Resan fortsätter till Nordirlands dramatiska kustlinje och vi 
besöker Giant’s Causeway Visitor Centre. Därefter beger vi oss till 
Londonderry, vid Nordatlantens rand, där en guidad rundtur och 
museum väntar.

Avresedatum: 27/5, 2/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Skottland whisky
Highlands och Speyside

Följ med på en resa där tonvikten ligger på Skottlands 
nationaldryck whisky. Vi åker till området kring floden Spey 
där ungefär hälften av Skottlands cirka 100 aktiva destillerier 
ligger. Här besöker vi flera olika whiskyproducenter och förutom 
provsmakning får vi rundvisning med information om den 
gyllene drycken. Klimatet i Speyside är mycket fördelaktigt för 
tillverkning av kvalitetswhisky och regionen står för närmare 
70 procent av världens totala produktion av maltwhisky. Resan 
avslutas i vackra Edinburgh. Vi rekommenderar ett besök på 
The Scotch Whisky Experience med guidad rundtur genom hela 
Skottlands whiskytradition.

Avresedatum: 16/5, 20/9, 11/10



www.rolfsbuss.se 64

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
4 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 775:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information. 
Avresedatum: 11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 
13/6, 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, Luleå 

8 dagar

fr  11 975:-

Dag 1. Hemorten – Dublin Vi flyger till Dublin där vår buss tar oss 
till Travelodge Plus som ligger i centrala staden. Här checkar vi in 
för två nätter. Kvällen är fri för middag på egen hand.

Dag 2. Dublin Efter frukost gör vi ett besök på Teeling Distillery, 
som byggdes upp som ett litet hantverksbryggeri 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. Kvällen bjuder på 
traditionell irländsk show och middag på Merry Ploughboys Pub.

Dag 3. Dublin – Galway – Clare Efter frukost reser vi mot 
västkusten och besöker gemytliga Galway. Här talar hälften av 
befolkningen gaeliska och tvåspråkiga skyltar syns överallt. 
I centrum finns stadens kullerstensbelagda huvudgata Shop 
Street med bra shopping och goda möjligheter för lunch. Under 
eftermiddagen fortsätter vi vår resa en liten bit till den mindre 
orten Clare för övernattning på Inn at Dromoland. Middag på 
kvällen.

Dag 4. Clare – Killarney Efter frukost går resan till 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 Tralee Holiday Lodge. Kvällen 
är fri för middag på egen hand på någon av stadens pubar och 
restauranger.

Dag 5. Ring of Kerry Efter frukost gör vi en utflykt runt den 
natursköna halvön Iveragh. Den arton mil långa landsvägen 

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 
huvudstaden 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.

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 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 egen hand.

Dag 6. Killarney – Kilkenny Efter frukost lämnar vi Killarney 
och reser norrut till Kilkenny, där vi checkar in på Kilford 
Arms. 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 
rundpromenad i egen takt som avslutas med ett smakprov av ”det 
svarta guldet”. Sedan besöker vi trädgårds- och slottsegendomen 
Powerscourt 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. Vi 
övernattar på Clayton Hotel Dublin Airport och äter gemensam 
middag på hotellet.

Dag 8. Dublin – Hemorten Efter frukost checkar vi ut från vårt 
hotell och åker till flygplatsen.
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4 dagar

fr  7 675:- 

Dag 1. Hemorten – Holland Vi flyger till Amsterdam och tar oss 
sedan vidare till vårt hotell, Holiday Inn Express Amsterdam North 
Riverside. Här bor vi i ett lugnt område där en kort båttur med 
kollektivtrafiken över floden Ij tar oss in till stadens centrala delar. 
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 
nederländska huvudstaden. En historisk atmosfär i kombination 
med mentaliteten 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 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 staden. För information om passande tid för 
museibesök för just er avresa vänligen se er bokningsbekräftelse.
Under eftermiddagen återvänder vi tillsammans med vår 
reseledare till hotellet. De som vill kan självklart stanna och 
uppleva den pulserande kvällen i centrum och sedan ta sig 
tillbaka till hotellet på egen hand.

Dag 3. Keukenhof Idag beger vi oss till Keukenhof, Europas 
ledande 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 fram 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 2023 Lördagen 22/4 går Blomstertåget av stapeln 
i Holland och på våra resor med avresa 19–22/4 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.

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 2 575:-
Speciellt: Programmet kommer att utföras i olika ordning. 
Avresedatum:  7/4, 19/4, 20/4, 21/4, 22/4
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4 dagar

fr  9 975:- 

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · en 
middag · konsertbiljett · utflykter enligt program· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 175:-
Speciellt: Konsertbiljetter på rad 6 och 7 i sektion B1. 
Avresedatum: 14/7

Dag 1. Hemorten – Valkenburg Vi flyger till Düsseldorf och åker 
vidare till Valkenburg. Här checkar vi in på Hotel Walram som är 
centralt beläget i staden. På kvällen äter vi middag tillsammans 
på hotellet.

Dag 2. Valkenburg Efter frukost väntar Valkenburg på att 
utforskas. Denna charmiga småstad med anor från 1100-talet 
bjuder på såväl intressant historia som mysiga gränder och 
sagolika byggnader. Under staden döljer sig ett cirka 24 mil 
långt nätverk av grottor och tunnlar som kommit till efter den 
kalkbrytning som länge bedrevs här. Många av stadens byggnader 
består av kalksten, och på en höjd en kort sträcka från vårt hotell 
ligger lämningarna från en av dem, Valkenburgs slottsruin. Här 
gör vi en rundtur och njuter av utsikten från det forna slottet, 
som också är Nederländernas enda beläget på en höjd. Vi tar oss 
sedan ner under jord för ett spännande besök i Sammetsgrottan 
och de hemliga tunnlarna under slottet där väggarna pryds av 
historisk graffiti och väggmålningar. Vi ser även slottets kanske 
bäst bevarade hemlighet: det underjordiska kapellet. I grottorna 
är det alltid cirka 12 grader varmt, så ta med passande kläder. 
Efter en intressant tur har vi resten av dagen och kvällen fri för 
egna strövtåg.

Dag 3. Stadsrundtur i Maastricht och konsert med André 
Rieu Idag har vi ledig förmiddag innan det är dags för avresa 
till Maastricht i Nederländernas södra provins Limburg. Vi 
ser fram emot kvällens konsert och innan dess gör vi en 
guidad stadspromenad här i Nederländernas äldsta stad. 
Kullerstensgator leder oss genom den charmiga stadskärnan förbi 
ståtliga gamla handelshus med serveringar och butiker. Grote 
Staat är ett av flera trevliga shoppingstråk och nästan varje dag 
hålls marknader i staden. Framåt kvällen väntar resans höjdpunkt, 
konserten med den store violinisten André Rieu som växte 
upp och studerade här i Maastricht. Tillsammans med Johann 
Strauss-orkestern hålls konserten traditionsenligt i det fria på 
torget Vrijthof. Publiken fyller platsen som sedan medeltiden varit 
en viktig knutpunkt, och ikväll gläds vi tillsammans åt en härlig 

André Rieu 
konsert med André Rieu i hemstaden Maastricht
Vi njuter av en oförglömlig konsert i sommarkvällen på det romantiska torget Vrijthof i André Rieus hemstad Maastricht. 
Här får vi uppleva den omåttligt populäre valsernas mästare på hans hemmaplan. Vi bor i pittoreska Valkenburg och 
låter oss tjusas av småstadscharm, underjordiska grottor och storslagen musikupplevelse.

föreställning med solister och gästframträdanden. Vi kan räkna 
med ett pärlband av klassiska musikstycken, valser och musik 
från operetter och musikaler. Efter konserten återvänder vi till 
Valkenburg och vårt hotell. 

Dag 4. Valkenburg – Hemorten Frukost. Vi lämnar hotellet i 
Valkenburg och beger oss till Düsseldorfs flygplats för hemfärd.
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7 dagar

fr 12 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Budapest Prag Wien
med Bratislava

Vår rundresa tar oss genom Centraleuropa och fyra av Europas 
vackraste huvudstäder. Vi flyger till Budapest där vi bor två nätter 
i stadsdelen Pest. Här – precis som i de andra huvudstäderna vi 
ska till – blir det stadsrundtur med lokalguide. Slovakiens mysiga 
huvudstad Bratislava väntar innan vi fortsätter vidare till två 
nätter i tjeckiska Prag och två avslutande nätter i den österrikiska 
huvudstaden Wien. Förutom guidade turer innehåller vår resa 
bland annat en kryssning med middag på Moldau och ett besök 
på en vingård i Österrike. Utanför Wiens centrum avnjuter vi även 
en österrikisk Heurigerabend på en taverna vid vinodlingarna. 

Avresedatum:  29/4, 12/5, 19/8, 7/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Golf Costa Cálida
härlig golfsemester på varma kusten i Spanien

Njut av skönt väder och fina golfbanor under vår golfsemester på 
Costa Cálida. Vi flyger till Alicante och åker söderut till vårt hotell 
Puerto Juan Montiel där vi ska bo hela vistelsen. Fem golfrundor 
erbjuds på tre olika banor. Alla har anordnat stora tävlingar och 
håller fin standard. Desert Springs är Europas första ökengolf- 
bana designad av Peter McEvoy. Banan är utmanande med 
snabba greener. Aguilón Golf är en bana med raviner och 
spektakulära vyer, men också över 100 bunkrar och flera 
vattenhinder vilket sätter spelaren på prov. Besök vår hemsida 
för aktuell information.

Avresedatum: 2/4, 30/9

8 dagar

fr  16 975:-

8 dagar

fr  12 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Golf Turkiet  
all inclusive i fantastiska golfparadiset Belek

På den femstjärniga anläggningen Cornelia De Luxe Resort i 
Belek utanför Antalya finns något för alla. Här erbjuds en 27-håls 
mästerskapsbana designad av tidigare golfstjärnan Nick Faldo  
och ett stort utbud av andra aktiviteter. Här finns barer och 
restauranger, ett härligt spa och ett stort poolområde direkt vid 
stranden. Mat och dryck ingår alla dagar. Golfbanan är en park- 
och skogsbana som kräver precisionsspel. Fyra rundor ingår i 
vårt paket. Den som vill spela mer och uppleva andra banor har 
möjlighet att betala för två extra rundor.

Avresedatum: 22/4, 21/10

8 dagar

fr  13 275:-

Avresedatum: 25/3, 16/9, 14/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Golf Algarve
spela golf på tre olika golfbanor

I södra Portugal spelar vi golf på tre banor som alla har sin 
egen karaktär och bjuder på olika utmaningar. Vi checkar in på 
fyrstjärniga Morgado Golf Hotel mellan kuststaden Portimão 
och bergskedjan Monchique – ett fridfullt och harmoniskt 
landskap som domineras av oliv-, pinje- och citrusträd. Resan 
erbjuder fem rundor som spelas på Morgado Golf Course, 
Álamos Golf Course och Salgados Golf Course. Den förstnämnda 
ligger i anslutning till hotellet och är en inbjudande bana som 
uppskattas av spelare på alla nivåer. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 5 
middagar · Glaciärexpressen · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 595:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information. 
Avresedatum: 19/5, 26/5, 2/6, 30/6, 14/7, 21/7, 4/8, 11/8, 18/8, 
26/8, 1/9, 8/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

6 dagar

fr  11 975:-

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 Vier-
waldstättersjön som bjuder på sköna vyer över det omgivande 
landskapet. 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 den lilla staden Brig 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 100 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 en legendarisk tågresa
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 från Brig i väst till Chur i öst. 

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-Murschetg – 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 Kochelsee innan vi når flygplatsen för hemresa.  
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6 dagar

fr  11 675:-

Avresedatum: 17/5, 24/5, 31/5, 28/6, 19/7, 16/8, 23/8, 30/8, 13/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Berninaexpressen storslagna vyer i de schweiziska alperna

Följ med på en härlig resa i den schweiziska och österrikiska 
alpvärlden. Vårt hotell ligger i österrikiska Feldkirch. Det blir vår 
resas utgångspunkt när vi besöker städer som vackra Appenzell 
med sina fantasifulla fasadmålningar och det lilla furstendömet 
Liechtenstein. Vi tar oss till furstendömets huvudstad Vaduz där 
furstefamiljens slott och residens ligger på en hög klippa ovanför 
staden. En av resans höjdpunkter blir heldagsutflykten där vi 
färdas med Berninaexpressen. Vi beger oss till Chur där den fyra 
timmar långa resan börjar. Det blir en fascinerande resa genom  

enastående natur, från schweiziska glaciärer till italienska palmer. 
Från tågets panoramafönster har vi en fantastisk utsikt på vår färd 
till Tirano. Det blir också tillfälle att utforska vårt hotells närom-
råde. Feldkirch är en medeltida stad med flera bevarade byggnader 
och museer som är väl värda ett besök, till exempel borgen Schat-
tenburg, rådhuset och domkyrkan. Sist men inte minst får vi upple-
va Lennart och Sonja Bernadottes livsverk – blomsterön Mainau. 
Ön är ett blomsterparadis där vi vandrar runt bland citruslundar, 
ädelrosor och annan tropisk växtlighet. I parken finns också ett 
vackert palmhus och ett fjärilshus. 

7 dagar

fr  10 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Tyrolen & Salzburg  
det vackraste som Österrike har att erbjuda

Upplev de mäktiga Alpernas välkomnande vyer på sommaren! På 
denna resa bjuds vi på storslagen natur längs med vidunderliga 
alpvägar och fantastisk utsikt över gnistrande alptoppar och 
glittrande alpsjöar. Gemytet är alltid närvarande liksom den 
österrikiska gästfriheten. Vi bor i lugn och ro ute på landsbygden 
i små alpbyar på lantliga österrikiska hotell i traditionell stil, 
först fyra nätter i Tyrolen och sedan två nätter i Salzburgerland. Vi 
besöker vackra Innsbruck som är huvudstaden i förbundslandet 
Tyrolen men också den sagolika barockstaden Salzburg. Österrike 
visar oss sina allra bästa sidor! 

Avresedatum: 14/5, 9/7, 23/7, 27/8

5 dagar

fr  11 275:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Berninaexpressen 
genom Alpernas mäktiga vinterlandskap

Den schweiziska alpvärlden kommer verkligen till sin rätt vintertid 
då landskapet är som allra mest imponerande. På den här resan 
bor vi mitt i Schweiz i den gamla gemytliga staden Chur med 
en mysig medeltida stadskärna. En dag väntar en hisnande 
tågresa med den världsberömda schweiziska Berninaexpressen 
genom den vackra vita vintervärlden som avslutas i Tirano på 
den italienska sidan av gränsen. Bekvämt tillbakalutade njuter 
vi av vyerna utanför panoramafönstren och bedåras av naturens 
skönhet. På bara fyra timmar åker vi från schweizisk vinter till 
italiensk vår!

Avresedatum: 27/2, 27/3
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r inkl. transfer · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 
frukostar · stadsrundtur
Tillägg: Enkelrum från 1 195:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 26/5, 15/6, 20/7, 9/8, 24/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Visby Vi flyger till Gotland. När vi anländer 
möts vi av vår transferbuss som tar oss till något av våra tre 
hotell som alla ligger i Visby med gångavstånd till den bevarade 
ringmuren. 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 strandpromenaden, kanske ta ett dopp 
vid någon strand.

Dag 2. 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 
raukområde stannar vi för att beskåda denna typiskt gotländska 
symbol. Vi avnjuter sedan en gemensam lunch på Fårögården 
(ingår i utflykten). Under eftermiddagen återvänder vi till Visby. 
Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 975:-

Dag 4. Visby – Hemorten Frukost och utcheckning. Fri tid tills vår 
transferbuss kör oss till Visby flygplats. Vi flyger till vår hemort.

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 Gotland något för alla. Här kan vi promenera i smala gränder, 
njuta av den medeltida miljön, shoppa i små butiker eller cykla längs med strandpromenaden. 

4 dagar

fr  5 975:-
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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 2 375:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: Avresor maj–augusti. Besök vår hemsida för
aktuell information.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  10 475:-

Dag 1. Hemorten – Reykjavik Vi flyger till Reykjavik där vi möter 
vår skandinavisktalande lokalguide, som också är vår reseledare 
under vistelsen. Efter ankomst 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 olika hotell i staden, besök vår hemsida för 
mer information. Efter att ha checkat in på respektive hotell äter 
vi 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 
inkluderar 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 fortsätter 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 

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.

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. 845:-

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 
handduk ingår i inträdet. Efter badet återvänder vi till våra hotell 
där vi har kvällen fri.

Dag 5. Reykjavik – Hemorten Vi checkar ut från hotellet och åker 
till flygplatsen för hemfärd. 
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Färöarna 
mat & dryck med magiska naturupplevelser

Ögruppen Färöarna lockar med magiska naturupplevelser. Vi tar 
oss med buss till Köpenhamn och vidare med flyg. På hotellet 
i huvudstaden Tórshavn, där vi bor hela vistelsen, bjuds vi på 
vinprovning och en god middag med grillat lamm. Dagen därpå är 
det dags för en oförglömlig båttur till de berömda fågelklipporna. 
På kvällen erbjuds en tillvalsutflykt där vi bjuds in av en färöisk 
familj till en traditionell middag i deras hem. De storslagna 
miljöerna på ön Eysturoy och en traditionell färöisk kväll med god 
mat är en av resans övriga utflykter. Vi tillbringar också en dag på 
de nordöstra öarna och besöker bland annat ett bryggeri. 

Avresedatum: 7/8

8 dagar

fr  22 975:-

5 dagar

fr  19 975:-

5 dagar

fr  14 475:-

6 dagar

fr 20 475:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Island rundresa
Reykjavik, laguner och valsafari

Islands unika landskap med vulkaner, varma källor och 
dramatiska lavafält bjuder på hisnande naturupplevelser. Vi 
börjar vår rundresa utmed den välkända turistrutten Den gyllene 
cirkeln, med vattenfallet Gullfoss och den aktiva gejsern Strokkur. 
Dagen därpå finns chansen att uppleva norrsken i Akureyri. Från 
fiskebyn Húsavík tar vi oss ut på valsafari i Skjálfandibukten, och 
får möjlighet att ta ett naturbad i 36–40-gradigt vatten i Mývatn. 
Vi tar oss till östra Island, med sina smala fjordar och pittoreska 
byar, och vi besöker även Jökulsárlón-lagunen, glaciären 
Vatnajökull och får se svart strand och lavaklippor i Vík.

Avresedatum: 12/5, 7/7, 11/8

Avreseorter: Göteborg, Stockholm, Oslo

Svalbard solvinter 
ljusets ankomst i ett arktiskt vinterlandskap

Följ med till arktiska Svalbard där april inleder pastellvintern 
med ljusa dagar i vackra färger. Vi upplever den moderna staden 
Longyearbyen, storslagen vildmark och magiska glaciärer. 
Vi besöker Svalbards Museum och Galleri och en kväll åker 
vi till ett norrskensläger där vi serveras middag. Vi får också 
en inblick i Svalbards kolsvarta gruvhistoria vid ett besök i 
Gruve 3. Flera tillvalsutflykter erbjuds – besök ett bryggeri, åk 
hundspann genom de storslagna landskapen eller följ med på 
snöskotersafari. En sak är säker, Svalbard lämnar ingen oberörd.

Avresedatum: 29/3

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Lofoten
ett vinterparadis i norrsken

Lofoten står högt på önskelistan för den som vill uppleva 
storslagen natur. Denna fantastiska ögrupp erbjuder en uppsjö 
av otroliga upplevelser. De snöklädda bergen i fjordlandskapet 
tillsammans med pittoreska fiskesamhällen tar fram oändliga 
vykortsmotiv från den nordiska naturen. Vi besöker Vikingamuseet 
i Borg där vi hittar ruinerna av det största vikingahuset som 
påträffats i Norge, och vi passerar traditionella fiskesamhällen 
där torsk, kolja och långa hänger på sina torkställningar. Vi åker på 
en magisk båttur genom det häpnadsväckande vinterlandskapet 
till Trollfjorden där vi glider in mellan de branta bergväggarna, och 
självklart ska vi även på norrskensjakt.

Avresedatum:  23/2
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6 dagar

fr  19 675:-

Dag 1. Hemorten – Oslo – Svalbard Vi reser till Gardermoens 
flygplats norr om Oslo. Härifrån flyger vi till Svalbard och 
Longyearbyen. Här möts vi av vår transferbuss, som kör oss till 
Radisson Blu Polar där vi ska bo de kommande fem nätterna. Vi 
befinner oss nu på den 78:e breddgraden, på en plats där det finns 
fem årstider och lika många isbjörnar som invånare. 

Fem middagar ingår i resans pris. En av middagarna äter vi 
under vår arktiska vildmarksafton när vi besöker Camp Barentz, 
resterande middagar äter vi på hotellets restaurang. 

Dag 2-5. Longyearbyen Under fem dagar utforskar vi Svalbards 
storslagna natur. Vi får njuta av Svalbards flora och fauna medan vi 
lär oss mer om ögruppens historia och hur livet ser ut där idag. Vi får 
uppleva en naturskön båttur där vi kryssar med eldriven katamaran 
på Nordenskiöldglaciären. På Camp Barentz får vi lära oss mer om 
den fantastiska isbjörnen, kungen av Arktis. 

Dag 6. Longyearbyen – Oslo – Hemorten Efter frukost på hotellet 
checkar vi ut och samlas för att bege oss till flygplatsen och flyga 
till Oslo. Där möts vi av vår buss som tar oss vidare till Göteborg. 
Avresetid vid hemresan varierar.

Vi erbjuder följande utflykter:

Båttur Billefjorden och Nordenskiöldglaciären Vi beger oss 
ner till hamnen för en naturskön båttur med eldrivna MS Bard 
och kan njuta av den arktiska stillheten. Vi kryssar i fjorden mot 
Nordenskiöld och med lite tur ser vi säl och isbjörn. Under turen kan 
vi njuta av den vackra Nordenskiöldglaciären och längs vägen ser vi 
även spökstaden Pyramiden i fjärran, Skansbukta och Svenskhuset. 
Under tiden som vi tar oss igenom storslagen natur serveras en lätt 
måltid ombord. Båten är utrustad med flera utomhusdäck men för 
den som önskar finns möjligheten att njuta av utsikten från insidan 
genom de stora panoramafönstren. Det finns även tillgång till ett 
kafé med ett varierat utbud. Utflykten ingår i resans pris. 

Kulturhistoriskt möte med Longyearbyen Under dagen utforskar 
vi Svalbards största stad Longyearbyen under ca tre timmar 
tillsammans med en lokalguide. 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 utflykten på Svalbards 
Museum och Galleri. Här får vi en inblick i naturen, kulturen, 
landskapet, teknologin och miljön på Arktis. Utflykten ingår i 
resans pris.

Arktisk vildmarksafton På kvällen ger vi oss ut på vildmarksafton 
till Camp Barentz, som ligger cirka 10 kilometer utanför 

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.

Longyearbyen. Området är fullt av historia relaterat till såväl 
gruvdrift som vetenskaplig forskning. I lägret serveras vi en härlig 
middag med varm mat, dryck, hemlagad kaka och kaffe. Vi får också 
ta del av ett föredrag där vi lär oss mer om hur kungen av Arktis 
lever, den fantastiska isbjörnen. Vi rekommenderar varma och 
bekväma friluftskläder för turen samt ett par varma skor då det kan 
bli lite kallt ifrån golvet. Utflykten ingår i resans pris. 

Hundspann De som vill kan följa med på en oförglömlig tur med 
hundspann på hjul i Adventdalen. 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. Observera att du 
själv kommer att styra/bromsa hundspannet och att det kräver viss 
fysisk ansträngning. Utflykten behöver förbokas inför resan. 
Pris fr. 1 475:-

Ölprovning Vi erbjuder ölprovning på Svalbards bryggeri 78 
grader Nord. Här får vi smaka på olika sorters lokalt tillverkat öl 
som innehåller 2 000 år gammalt källvatten från Bogerglaciären. 
Besöket varar cirka en och en halv timme. Utflykten behöver 
förbokas inför resan. Pris fr. 475:-

Isfjordsafari i öppen RIB-båt Det finns möjlighet att åka på 
isfjordsafari i en öppen 26-fots RIB-båt. Turen tar oss först ut till 
Fuglefjellen där tusentals fåglar häckar om sommaren. Det är 
en imponerande syn när det reser sig som en 500 meter lodrätt 
vägg ur havet. Längre ut i isfjorden, beläget i en av ravinerna vid 
Fuglefjellen, ligger Grumant som är ett av ögruppens övergivna 
gruvsamhällen.Personer med ryggproblem avrådes att delta på 
denna tur då det kan vara skumpigt i båten vid mycket sjö på havet. 
Fundera gärna en extra gång över klädvalet då det kan bli både blött 
och kyligt när vi beger oss ut med öppna båtar på Isfjorden. Varm 
dryck och nödvändig säkerhetsutrustning ingår. Utflykten behöver 
förbokas inför resan. Pris fr. 1 175:-

OBS! Tillvalsutflykterna har begränsat antal platser och måste 
förbokas i god tid före avresa.

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 · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar ·  
en lunch · 5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 5 475:- · tillvalsutflykter
Avresedatum:  6/9, 16/9, 23/6, 30/6, 7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8
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5 dagar

fr  13 975:-

Färöarna naturupplevelser utöver det vanliga

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar 
· 2 luncher · 4 middagar för de som bor på Hotel Brandan · 
utflykter enligt program · lokalguide/reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 975:- · tillvalsutflykt
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 14/8, 21/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Tórshavn Vi reser till Köpenhamns 
flygplats. Härifrån flyger vi till Färöarna och den nordvästliga 
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 
Magnuskatedralen 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 
byggnaderna och får veta allt om Tórshavns historia. Vi checkar 
sedan in på Hotel Brandan eller Hotel Djurhuus. För de som bor på 
Hotel Brandan ingår middag samtliga kvällar på hotellet. De som 
bor på Hotel Djurhuus äter middag på egen hand.

Dag 2. Nordöstra öarna Efter frukost ger vi oss ut i närliggande 
Toftir, där vi bland annat finner butiken Navia som säljer 
lokalproducerat 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 återvänder till hotellet.

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 

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.

lunch tillsammans. Under eftermiddagen besöker vi de mindre 
byarna Bøur och Gásadalur.

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. 

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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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 6 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 975:-
Speciellt: Det kan vara kallt vid Nordkapsklippan, tag med 
varma kläder.
Avresedatum: 31/5, 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 2/8, 9/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

7 dagar

fr  15 575:-

Dag 1. Hemorten – Svolvær Resenärer från Västra Götaland reser 
med buss till Gardermoens flygplats norr om Oslo. Härifrån flyger 
vi till Harstad-Narviks flygplats Evenes där vi möter vår buss som 
tar oss till Svolvær som fungerar som centralort i öriket Lofoten. I 
Svolvær checkar vi in för två nätter på Thon Hotel Lofoten. Middag 
på kvällen.

Dag 2. Lofoten  Efter 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 Scandic Ishavshotellet. Middag på kvällen.

Dag 4. Tromsö – Alta Efter frukost gör vi en guidad rundtur 
med lokalguide. Tromsö är en stad med stora kontraster då 
sommarnätterna är ljusa medan solen aldrig går upp under 
vintern. Vi gör även ett besök i Ishavskatedralen, en av stadens 
främsta sevärdheter som invigdes 1965. Under eftermiddagen 
lämnar vi Tromsö och reser österut till Alta. Vi bor en natt på Thon 
Hotel Alta. Middag på kvällen.

Dag 5.  Alta – Honningsvåg Frukost och avresa mot Honningsvåg, 
som vi når under sen eftermiddag. Den lilla 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 eller Scandic Hånningsvåg. 
Efter middagen beger vi oss till Nordkapsklippan några mil norr 
om Honningsvåg. Här finns Nordkapshallen som ligger på 300 

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.

meters höjd över havet. Inträdesavgiften samt Nordkapscertifikat 
och en filmvisning ingår. 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 Norges 
nordligaste fylke Finnmark. Väl i Alta har vi tid att inta lunch innan 
vi under eftermiddagen beger oss till Alta Museum och dess 
hällristningar som är de mest betydande klippmålningarna norr 
om Alperna. Här gör vi en guidad rundtur innan vi checkar in på 
Thon Hotel Alta. Middag på kvällen.

Dag 7. Alta – Oslo – Hemorten Efter frukost checkar vi ut och har 
eventuellt tid att upptäcka mer av Alta på egen hand, beroende 
på avgångstiden för vårt flyg. I närheten av vårt hotell finns 
Nordlyskatedralen som är en mycket speciell kyrkobyggnad, invigd 
2013. Byggnaden är av betong och klädd med ca 40 000 titanplåtar 
på utsidan. Innerväggarna är klädda med 800 meter vertikala lister 
med ledljus bakom som ger ett varmt och stämningsfullt ljus. 

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 vidare 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 Landvetter, Bollebygd, Borås och Ulricehamn.
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12 dagar

fr  18 975:-

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 4 275:- 
 Avresedatum: 12/4, 18/5, 31/8, 5/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Tbilisi Vi flyger till Tbilisi.

Dag 2. 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, bergsjön 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, minnesmonumentet 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 Dagens 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. Sighnaghi Dagens utflykt går till en av Kachetiens 
vackraste byar, Sighnaghi, 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 lunch och 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 Frukost innan vi beger oss till 
flygplatsen i Tbilisi. Vi flyger till hemorten.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Uzbekistan
med Sidenvägen

Resan tar oss längs Sidenvägen där guld, kryddor och siden 
fraktades från Kina till Medelhavet redan för 2 000 år sedan. Chiva 
blir vår första bekantskap av de forna metropolerna längs vägen. 
Staden är en av landets bäst bevarade medeltida städer med en 
atmosfär och många miljöer som hämtade ur ”Tusen och en natt”. 
Vi färdas genom detta karga land med öknar och fantastiska berg 
till Bukhara, vars grundläggning troligen skedde före 200-talet 
f.Kr. En av resans höjdpunkter är Samarkand. ”De blå moskéernas 
stad” bjuder oss på många skönhetsupplevelser. Vi tar oss även 
till ”Asiens Schweiz”, bergsmassivet Stora Tjimgan.

Avresedatum:  2/4, 26/8

7 dagar

fr  12 975:-

9 dagar

fr  19 975:-

8 dagar

fr  9 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Georgien 
kultur, natur och vin

Georgien har vidunderlig natur och ett rikt kulturarv, och kallas 
även vinets vagga. Vi börjar i huvudstaden Tbilisi, i floden Kuras 
dalgång. En rundtur till stadens sevärdheter avslutas med den 
fantastiska vyn från berget Mtatsminda. Till Tbilisi kommer vi att 
återvända men först väntar Georgiens vackra och vilda landskap, 
klosterkomplexet David Gareja och den befästa staden Sighnaghi. 
Vi bor nära Telavi och där besöker vi stadens pittoreska mat- och 
fruktmarknad. Vi gör också ett stopp på vingården Twins Old 
Cellar och 1500-talsslottet Gremi. Vi avslutar resan med ett besök 
på Stalinmuseet och i bergsbyn Uplistsiche samt en fri dag att 
upptäcka Tbilisi på egen hand. 

Avresedatum:  3/4, 1/5, 30/5, 21/8, 11/9, 25/9 

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Montenegro  
Europas oupptäckta pärla

Montenegro erbjuder fantastiska natur- och kulturupplevelser 
och en kulinarisk tradition med italienska inslag. Vi bor 
fyrstjärningt i Budva och njuter av en härlig vecka med sol, 
bad och trevliga utflykter. Hotellet har utomhuspool, gym och 
bastu. Frukost och middag ingår samtliga dagar. Vår första 
heldagsutflykt börjar i vår ort Budva som sägs ha grundats 
redan på 400-talet f.Kr. Vi promenerar bland de smala gränderna 
kantade av affärer, kaféer och vacker arkitektur. På snirkliga 
vägar reser vi sedan inåt landet till den gamla kungliga 
huvudstaden Cetinje och vidare till den lilla byn Njeguši, på 
berget Lovćens sluttningar, där vi gör en vinprovning. Vi utforskar 

den vackra Kotorbukten tillsammans med lokalguide. Vi besöker 
den lilla Unescolistade staden Perast och vi tar båten ut till den 
berömda ön Our Lady of the Rock. Vi hinner även med ett besök 
bland gränder, kyrkor, palats och torg i staden Kotor. Vår sista 
utflykt går till Skadarsjöns nationalpark, med runt 280 fågelarter, 
där vi gör en båttur och njuter av de vackra naturscenerierna. 
Lunch intar vi gemensamt i den lilla orten Virpazar. Innan flyget 
lyfter hinner vi med en guidad rundtur i kroatiska Dubrovnik, 
känd som en av Medelhavsområdets vackraste och bäst 
bevarade städer. 

Avresedatum:  17/4, 8/5, 22/5, 4/9, 18/9
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · en 
lunch · 5 middagar · utflykter enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 2 075:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår hem-
sida för aktuell information.
Avresedatum: 15/5, 26/7, 13/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  10 975:-

Dag 1. Hemorten – Bukarest Vi flyger till Bukarest som är 
Rumäniens huvudstad och landets kulturella, industriella och 
ekonomiska centrum. Staden är vackert belägen vid floden 
Dâmbovița. Vi checkar in på vårt centrala Hotel Capitol. Middag 
på kvällen.

Dag 2. Bukarest – Sighişoara Dagen inleds med frukost innan 
vi tar oss mot den pittoreska bergsbyn Sinaia vid foten av berget 
Furnica i Bucegi-massivet i de transsylvanska alperna. Här 
besöker vi det vackra 1800-talsslottet Peleş och Sinaias kloster 
som har givit staden dess namn. Vi åker vidare till Prejmer för 
den befästa kyrkan byggd av en tysk riddarorden. Slutligen 
anländer vi i den medeltida staden Sighişoara där vi checkar in 
på vårt hotell Mercure Binderbubi för en natt. Gemensam middag 
på kvällen.

Dag 3. Sighişoara – Braşov Efter en god frukost är det dags 
att bekanta sig med den Unescolistade staden. Här föddes 
Vlad Ţepeş som stått som förlaga till författaren Bram Stokers 
berömda vampyrgreve Dracula. Vi gör en härlig rundvandring 
längs de smala slingrande kullerstensgatorna i Sighişoara 
citadell och ett besök i klocktornet som är en av Sighişoaras 
största sevärdheter. Vi reser vidare mot Viscri som är den 
äldsta saxiska byn i Transsylvanien, känd för sin befästa kyrka 
och sina traditionella hus. Här äter vi en härlig lunch på ett 
lokalt pensionat. Nästa anhalt blir Braşov i centrala Rumänien, 
nedanför berget Tâmpa. Vi bor tre nätter på Safrano Palace. 
Middag på kvällen.

Dag 4. Stadsrundtur Braşov Efter frukost utforskar vi Braşov 
som under medeltiden var den viktigaste ekonomiska, kulturella 
och politiska knutpunkten i Transsylvanien. Staden har ett 
vackert och välbevarat historiskt centrum och brukar kallas för 
Transsylvaniens krona. Vi besöker den mäktiga Svarta kyrkan 
som byggdes på 1300-talet och hyser en unik mattsamling. Vår 
lokalguide berättar om Rumäniens första skola i S:t Nicholas-

Transsylvanien 
med Bukarest, Sighişoara och Braşov
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.

kyrkan från 1500-talet och vi fortsätter sedan till det berömda 
Draculaslottet Bran.

Dag 5. Braşov Idag har du dagen fri att upptäcka Braşov och de 
vackra omgivningarna på egen hand. Vår reseledare ger gärna 
tips på utflykter och aktiviteter.

Dag 6. Braşov – Bukarest Efter frukost checkar vi ut från vårt 
hotell och beger oss söderut mot Bukarest med ett stopp i 
Busteni där vi besöker Cantacuzino slott med sin intressanta 
historia. Väl framme i Rumäniens kosmopolitiska huvudstad 
gör vi en stadsrundtur. På 1400-talet var staden ett säte för 
furstar från regionen Transsylvanien. På 1800-talet kallades 
Bukarest för ”Lilla Paris” och blev en populär turistort. Vi besöker 
Bukarests bymuseum, och vi upplever stadens karakteristiska 
blandning av boulevarder i parisisk stil och höghus i betong. 
Vi checkar in på vårt Hotel Capitol för två nätter. Gemensam 
middag på kvällen.

Dag 7. Bukarest Efter frukost har vi dagen fri att utforska 
Bukarest och omgivningarna på egen hand. En promenad genom 
staden kan bjuda på många överraskningar. Vid Enighetens 
boulevard (Bulevardul Unirii) som är Bukarests motsvarighet till 
Champs-Élysées finns några av stadens mäktigaste byggnader, 
däribland det enorma Parlamentspalatset som är världens näst 
största administrativa byggnad efter Pentagon. Bukarest har 
även flera vackra parker och en egen triumfbåge. Ikväll samlas vi 
för en härlig avskedsmiddag på lokal restaurang.

Dag 8. Bukarest – Hemorten Efter frukost och utcheckning åker 
vi till flygplatsen för hemfärd.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

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, den kyrktäta staden Ohrid och livliga huvudstaden Skopje 
i Nordmakedonien. Dessutom tar vi en båttur över den djupa 
Ohridsjön och vidare till albanska staden Berat. Vi får en inblick i 
albansk vinproduktion på en vingård, och vi beger oss till städerna 
Durrës och Krujë. Den förstnämnda är Albaniens största hamnstad 
och ett riktigt semesterparadis.  

Avresedatum:  25/4, 16/5, 6/6, 5/9, 19/9, 3/10

15 dagar

fr  12 975:-

8 dagar

fr  10 975:-

8 dagar

fr  11 975:-

6 dagar

fr  8 875:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Albanien  
Durrësrivieran

Albanien är ett relativt nytt resmål med mycket att erbjuda. Här 
finns många små pittoreska byar med slingriga kullerstensgator 
och slott, kyrkor och moskéer från olika epoker. Vid Albaniens 
riviera kan vi njuta av sol, bad och avkoppling. För den som 
vill se mer av landet erbjuder vi flera tillvalsutflykter. En går 
till den Unescolistade staden Berat där det finns möjlighet till 
vinprovning. Guidad rundtur i huvudstaden Tirana och besök på 
basar i Krujë är några andra punkter på programmet.

Avresedatum:  23/5, 19/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Tjeckiska pärlor
med Olomouc i Mähren och Český Krumlov i Böhmen

Tjeckien har många oupptäckta smultronställen. På denna resa 
utforskar vi såväl större som mindre städer och njuter av vacker 
arkitektur. Vi börjar med två nätter i staden Olomouc vid floden 
Morava. Efter en stadsrundtur får vi tid att besöka stadens många 
museer och gallerier. Nästa pärla är pittoreska staden Mikulov 
där vi besöker en vingård och gör en vinprovning. Vi tillbringar 
två nätter i České Budějovice, och därifrån gör vi en utflykt till 
sagolikt vackra Český Krumlov, som vi får uppleva både på guidad 
tur och på egen hand. Marionettmuseet Fairytale House är en av 
stadens juveler. Vi avslutar med en dag i huvudstaden Prag.   

Avresedatum:  4/5, 24/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Bosnien–Hercegovina   
Sarajevo, Trebinje och Mostar

Följ med till Bosnien-Hercegovina, ett land med gröna berg, 
slingrande floder och storslagna världsarv. Vi börjar med en 
rundtur i huvudstaden Sarajevo. Spåren från kriget är fortfarande 
tydliga, men staden har samtidigt seglat upp som en spännande 
och pulserande turistdestination. Vi tar oss till de vackra 
städerna Dubrovnik och Trebinje, populära turistorten Mostar 
och pittoreska byar. Vi besöker klostret Tvrdoš, där det även 
produceras vin – och vi får prova några av de främsta. Under 
veckan besöker vi också nationalparken Sutjeska, smakar mat och 
vin från regionen och tittar på berömda sevärdheter och världsarv.

Avresedatum:  20/4, 23/9
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 
2 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 975:- · tillvalsutflykt 
Speciellt: I saltgruvan Wieliczka som besöks på 
tillvalsutflykten är det många trappsteg ner, och väl nere i 
gruvan går vi en längre rundtur.
Avresedatum:  Onsdagar april–oktober med några undantag. 
För aktuell information besök vår hemsida.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm

6 dagar

fr  7 475:-

Dag 1. Hemorten – Wrocław Vi flyger till Warszawa och reser med 
vår buss direkt till universitetsstaden Wrocław, belägen vid floden 
Oder. Wrocław är Polens fjärde största stad men kom att tillhöra 
dagens Polen först efter andra världskrigets slut. Vi checkar in på 
centralt belägna Mercure Wroclaw Center och hinner ha lite egen 
tid för att till exempel flanera på Wrocławs vackra torg. På kvällen 
äter vi gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Wrocław – Kraków Efter frukost checkar vi ut men stannar 
ändå kvar och tillbringar förmiddagen i staden som fram till 1945 
huvudsakligen var känd under sitt tyska namn Breslau. Vi träffar 
en lokalguide som visar oss runt i staden som vilar på 12 öar och 
har över 200 broar – kanske just därför kallas Wrocław ibland för 
”Polens Venedig”. Vi får lite egen tid för lunch i gamla stan innan 
det är dags att ge sig av mot Polens näst största stad Kraków. Vi 
bor tre nätter centralt på Hotel Campanile Krakow där vi även äter 
gemensam middag denna första kväll.

Dag 3. Stadsrundtur i Kraków och tillvalsutflykt till saltgruvan 
Wieliczka Frukost och därefter gör vi en stadsvandring 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 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:-

Dag 4. Tillvalsutflykt till Auschwitz-Birkenau Efter frukost 
erbjuder vi ytterligare en tillvalsutflykt och idag går turen till 
Auschwitz-Birkenau som ligger 6 mil väster om Kraków. Även 
denna plats står sedan 1979 uppsatt på Unescos världsarvslista. 
En lokalguide visar oss runt och berättar under turen som går 
både inom- och utomhus. Besöket är en skrämmande men lärorik 

Warszawa & Kraków med Wrocław
En spännande rundresa till Polens främsta städer. Resan inleds med en natt i universitetsstaden Wrocław. Vi fortsätter 
sedan med tre nätter i underbara Kraków, vars gamla stadsdel är med på Unescos världsarvslista, och avslutar med en 
natt i huvudstaden Warszawa som fick återuppbyggas från grunden efter andra världskriget.

upplevelse och behöver förbokas inför resan. Biljetter är i mån av 
plats och besöket kan inte garanteras. Pris fr. 195:-

Eftermiddagen och kvällen är fri för egna upptäckter och en stund 
på Krakóws stora torg är ett måste. Den romantiska platsen med 
historiska byggnader och hästskjutsar kantas av många kaféer 
och restauranger. För de som inte besöker Auschwitz-Birkenau 
är istället hela dagen fri att ägna åt denna otroligt omtyckta 
medeltida stad.

Dag 5. Kraków – Częstochowa – Warszawa Efter frukost reser 
vi norrut mot Warszawa. På vägen stannar vi i Częstochowa som 
anses vara Polens andliga huvudstad. Här ska vi besöka klostret 
Jasna Góra, dit flera miljoner pilgrimer årligen vallfärdar från hela 
världen för att se den Svarta Madonnan. Under Karl X Gustavs 
polska krig belägrades klostret av svenskar, men de misslyckades 
att inta det. Efter detta besök fortsätter vi till Polens huvudstad 
Warszawa där vi checkar in för resans sista natt på Hotel Radisson 
Blu Sobieski. Gemensam middag på hotellet på kvällen.

Dag 6. Warszawa – Hemorten Frukost och utcheckning. Därefter 
blir det rundtur med lokalguide i Polens största stad Warszawa. 
Staden har cirka 1,7 miljoner invånare och blev Polens huvudstad 
1596, då kungafamiljen flyttade hit från Kraków. Vi besöker bland 
annat Łazienki-parken och avlutar gärna turen i gamla stan. Där 
passar det bra att tillbringa eftermiddagen med fri tid för både 
lunch och shopping. På eftermiddagen åker vi gemensamt till 
flygplatsen för att resa hemåt.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Stora Balkan
sex länder, fem huvudstäder

Baltikum runt
tre nära grannar – Estland, Lettland och Litauen

Följ med oss på en resa genom Balkan med dess rika historia 
och vackra natur. Här är historien alltid närvarande, och vi får 
möjlighet att bekanta oss med ländernas skiftande öden genom 
århundradena. Vi beger oss till Sarajevotunneln vid stadens 
flygplats, som användes för att transportera förnödenheter och 
krigsmateriel, och staden Mostar med den berömda bron Stari Most 
– två besöksmål som minner om kriget på 1990-talet. Vi får också en 
guidad rundtur i det forna Jugoslaviens största militära hemlighet, 
Titos bunker. Anläggningen var ämnad att skydda den jugoslaviske 
presidenten och närstående om ett atomkrig skulle inträffa.

Under en vecka besöker vi tre av våra grannländer på andra sidan 
Östersjön. Vi flyger till Baltikums största stad Riga i Lettland. Där 
stannar vi i två nätter och gör en stadsrundtur med lokalguide 
och besöker slottet i Rundale – ett av de mest storslagna 
barockslotten i Lettland – innan vi fortsätter till Litauens 
huvudstad Vilnius. Under de två dagarna där ser vi bland annat 
det enorma Katedraltorget vid den imponerande katedralen i 
nyklassicistisk stil och stadskärnans charmiga gator kantade av 
vackra hus. Vi gör också en avstickare till slottet Trakai, vackert 
beläget på en ö i sjön Galvé. Efter frukost sätter vi kurs norrut 

och återvänder till Lettland. Vårt första mål är den hemliga 
sovjetiska bunkern i Līgatne. Vi övernattar på ett hotell lantligt 
beläget utanför staden Sigulda och fortsätter därefter till Estlands 
huvudstad Tallinn – en av Östersjöområdets bäst bevarade 
medeltidsstäder och mycket trevlig att strosa runt i. Här bor vi en 
natt och hinner med en guidad rundtur innan vi fortsätter för sista 
natten i den charmiga bad- och kurorten Pärnu. Staden är känd 
för sina vidsträckta vita sandstränder och sitt mysiga centrum. Vi 
tittar på de viktigaste sevärdheterna och äter gemensam middag 
på hotellet. Dagen därpå går flyget hemåt från Riga. 

Vi bor på Estlands största spahotell Tervis Medical Spa som 
har erbjudit professionella kurbehandlingar i över 50 år. Det 
ingår tolv olika behandlingar under vår vistelse. Hotellet ligger 
i charmiga Pärnu som tillhörde Sverige i perioder under 1500- 
och 1600-talet. 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. 

Avresedatum:  7/3, 4/4, 9/5, 29/8, 19/9, 10/10

Avresedatum:  5/5, 4/6, 9/7, 23/8, 10/9

12 dagar

fr  14 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Sparesa Estland    
charmiga Pärnu

Avresedatum:  16/4, 30/4, 5/5, 10/9, 1/10, 22/10

8 dagar

fr  11 675:-

6 dagar

fr  6 475:-
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8 dagar

fr  11 275:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Bulgarien & Rumänien    
överraskande Östeuropa

Följ med till denna ganska okända del av Europa. Vi börjar i 
Rumäniens huvudstad Bukarest på lokal restaurang med en 
folkloreshow och gemensam middag. De kommande dagarna 
upptäcker vi såväl stadens eleganta arkitektur och pampiga 
boulevarder som vackra och medeltida slott på landsbygden 
och i staden Brașov. Vi beger oss till Bulgarien och den tidigare 
huvudstaden Veliko Tǎrnovo med fortet Tsarevets. Fler spännande 
upplevelser väntar. Unescolistade Rilaklostret, romerska teatern i 
Plovdiv, huvudstaden Sofia och Balkanbergen är några. Vi besöker 
även en rosodlare och lär oss hur rosolja tillverkas.

Avresedatum:  26/4, 24/5, 6/9, 27/9

5 dagar

fr  6 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Sparesa Jurmala
pittoresk kurort

Jurmala i Rigabukten är en av Baltikums mest populära kurorter. 
Under vår härliga sparesa bor vi på fyrstjärniga Hotel Jurmala 
Spa, en kort promenad från havet. Här ingår frukost och middag 
varje dag. Hotellet har ett stort wellnesscenter, ett stort 
bastulandskap och en spaavdelning med tre tempererade pooler. 
Spaavdelningen erbjuder ett brett utbud av olika behandlingar 
och massagevarianter, och vi får njuta av flera av dem. I 
resans pris ingår fyra behandlingar av olika slag: ozokerit- och 
paraffinapplikation, berikande ansiktsbehanding med aktiva 
substanser genom ultraljud, ryggmassage och aromatiskt pärlbad 
med extrakt av lera.

Avresedatum:  17/5, 27/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Ungern 
med slottshotell, goda viner och termalbad

Ungern erbjuder tempererade bad, natursköna berg och storslagen 
arkitektur. Vi börjar med två nätter i Eger, landets vackraste 
barockstad, där vi kan njuta av hotellets egen wellnessavdelning. 
Därefter väntar semesterparadiset Lillafüred och ett besök i 
staden Miskolcs varma källbad Miskolctapolca, vilket är en unik 
upplevelse. Det blir även utflykter i vinets tecken. Vi besöker bland 
annat den anrika vingården Hímesudvar. Där bjuds vi på osttallrik 
och provar sex olika viner. Även en tillvalsutflykt till vingården 
Thummerer Pince erbjuds. Resan avslutas i konstnärsstaden 
Szentendre och huvudstaden Budapest.

Avresedatum:  2/6, 15/9

6 dagar

fr  8 975:-

10 dagar

fr  15 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

I habsburgarnas spår
en släkthistoria som förändrade världen

Den habsburgska ätten och imperiet Österrike–Ungern har haft 
en central roll i de skeenden som format vår nutid. Här följer vi i 
den en gång så mäktiga dynastins spår från kröningskyrkor och 
storslagna sommarpalats till skotten i Sarajevo och resterna av 
de krig som följde. Under resan besöker vi sex länder och de fem 
huvudstäderna Budapest, Bratislava, Wien, Zagreb och Sarajevo. 
Förutom rundturer i dessa bjuder resan på vinprovning i Maribor 
och besök i städerna Banja Luka och Jajce. Den sistnämnda känd 
för att vara det socialistiska Jugoslaviens födelseplats. Vi reser 
även till Mostar, staden med den ikoniska gamla bron Stari Most.

Avresedatum:  23/5, 4/9
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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: 15/4, 29/4, 13/5, 15/9, 29/9, 13/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  10 975:-

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. Längd cirka 14 km, vandringstid 4–5 timmar, svårighetsgrad 
medel.

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 
medhavda lunch. Den sista sträckan av vägen till Sant Elm går 
nära havet, och slutligen når vi den pittoreska fiskebyn där vi 
avslutar dagens vandring. Längd cirka 10 km, vandringstid 4–5 
timmar, svårighetsgrad medel.

Valldemossa Dagens vandring går i bergskedjan Tramuntanas 
norra del och börjar i den charmiga byn Valdemossa. 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. Längd cirka 9 km, vandringstid 5–6 timmar, 
svårighetsgrad medel.

Vandring Mallorca 
med underbar natur
En vandringsresa till Mallorca för dig som vill uppleva öns vackra natur på nära håll. Vi bor i Ca’n Pastilla, en av öns 
populära, lugna badorter. Ca’n Pastilla har en lång strandpromenad med både butiker, barer och restauranger. Detta är 
en perfekt utgångspunkt för våra vandringar.

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. Längd cirka 10 km, vandringstid cirka 3 timmar, 
svårighetsgrad lätt.

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. 

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. Ca’n Pastilla – Hemorten Vi lämnar vårt hotell och åker 
mot Palma och flygplatsen för hemfärd.

Dag 1. Hemorten – Ca’n Pastilla Vi flyger till Palma och tar oss 
sedan vidare till vårt hotell Las Arenas i Ca’n Pastilla. Hotellet 
har gångavstånd till butiker och barer, och stranden Ca’n Pastilla 
ligger precis mittemot. Samtliga dagar serveras frukost och 
middag på vårt hotell. Vi har nu härliga dagar framför oss för att 
utforska omgivningarna runtomkring oss. 
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8 dagar

fr  11 475:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Costa Brava 
charmiga byar, vackra vyer och vita stränder

Följ med på en vandringsresa längs Costa Bravas branta klippor, 
vita stränder och azurblå vatten, och genom charmiga fiskebyar. 
Vi utgår från Pineda del Mar, där vi bor vid strandpromenaden och 
äter middag på hotellet på kvällarna. Det blir fem dagsvandringar 
med guide. En går till berget Montserrat, som reser sig bland 1 500  
bergstoppar och tillsammans bildar en sagolik plats. Vi njuter av  
den praktfulla utsikten och ägnar en stund åt bergets kända 
kloster. Vi vandrar också i Nedre Empordà, även kallat det 
katalanska Toscana. En dag tar vi sikte på den medeltida staden 
Tossa de Mar, som sägs vara en av Spaniens vackraste. 

Avresedatum: 23/4, 20/5, 3/9, 18/9, 1/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Andorra 
i storslagna Pyrenéerna

Andorra i bergskedjan Pyrenéerna mellan Frankrike och Spanien 
bjuder på varierad natur fylld av ängar, skogar, sjöar och berg. 
Vi bor i huvudstaden Andorra La Vella och härifrån ger vi oss 
ut och vandrar fyra dagar under vår vistelse. Våra två lokala 
guider erbjuder två olika vandringsalternativ varje dag. Välj själv 
vilken svårighetsgrad som passar bäst. Vissa vandringar går 
genom nationalparker, medan andra sker i bergsterräng och i 
skidområden. Under vår vandringsfria dag besöker vi huvudstaden 
Andorra la Vella och lyxiga termalbadet Caldea. Vår sista natt bor 
vi i Barcelona och får tid att upptäcka staden med lokalguide. 

Avresedatum: 21/6, 26/7, 21/8

8 dagar

fr  13 975:-

8 dagar

fr  9 975:- 

8 dagar

fr  12 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Teneriffa 
vandring i mångsidig natur 

Upplev Teneriffas vackra omgivningar till fots. Vi bor i mysiga 
kuststaden Puerto de la Cruz, där vårt femstjärniga hotell är 
beläget på en klippa med härlig utsikt över Atlanten. Under 
vistelsen gör vi fyra vandringar genom omväxlande natur och 
växtlighet. Vi njuter av den magiska gröna laurisilvaskogen i 
Anaga, vackra palmbeströdda kuststräckor och det mäktiga 
vulkanlandskapet på Teide. Vi får också en inblick i öns historia, 
kultur och mat. På våra vandringar ingår goda luncher av olika 
slag. Vi besöker dessutom öns bästa vingård där vi får en 
avsmakning av vinerna tillsammans med en trerätters middag. 

Avresedatum:  8/2, 5/3, 13/10, 3/11, 24/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Alicante
vandra mellan bergen och Medelhavet 

Utforska provinsen Alicantes olika sidor till fots. Vi bor fyrstjärnigt 
med helpension i Albir och får fyra vandringsdagar under 
vistelsen. På den spanska landsbygden går vi genom vingårdar, 
mandelodlingar, olivlundar och små byar. Vi ger oss upp i bergen 
och vi upplever dramatiska vyer längs klippiga stränder och en 
unik flora och fauna. På de vandringsfria dagarna finns tillfälle 
att upptäcka hotellets spa- och fitnessanläggning, njuta av det 
klara vattnet på stranden Playa del Racó de l'Albir, eller varför inte 
bege sig till de närbelägna städerna Benidorm och Alicante. En av 
dagarna gör vi en båttur till Spaniens minsta bebodda ö, Tabarca. 

Avresedatum: 16/4, 7/5, 13/9, 4/10
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8 dagar

fr  15 475:- 

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 2 875:-
Avresedatum: 17/4, 3/5, 10/5, 24/5, 6/6, 6/9, 12/9, 26/9, 10/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Burgos Vi flyger till Spanien 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 
förmiddagen inleder vi vår första vandring på pilgrimsleden. 
På eftermiddagen möter vi vår buss som tar oss till León. Vårt 
hotell för kvällen blir Hotel Abad San Antonio. Gemensam 
middag på hotellet. Längd 10–12 km, vandringstid 3–4 timmar, 
svårighetsgrad lätt till medel.

Dag 3. León – Astorga – Ponferrada Efter frukost åker vi med 
buss till starten för dagens vandring, som går till Astorga. 
Väl framme njuter vi av lite tid på egen hand i den historiska 
staden innan vi stiger på vår buss som kör oss den sista biten 
till Ponferrada. Här bor vi på Hotel Ciudad de Ponferrada i två 
nätter och äter gemensam middag på kvällen. Längd 10–12 km, 
vandringstid 3–4 timmar, svårighetsgrad lätt till medel.

Dag 4. Ponferrada – Astorga – Ponferrada Idag vandrar vi i något 
mer kuperad terräng på en del av sträckan mellan Ponferrada 
och Astorga. Gemensam middag på hotellet. Längd ca 10 km, 
vandringstid ca 4 timmar, svårighetsgrad medel.

Dag 5. Ponferrada – Lugo Efter frukost och utcheckning påbörjar 
vi dagens vandring. Vi övernattar i Lugo på Hotel Torre De Nunez. 
På kvällen äter vi gemensam middag på vårt hotell. Längd 10–12 
km, vandringstid 3–4 timmar, svårighetsgrad lätt till medel.

Dag 6. Lugo – Santiago de Compostela Vi lämnar Lugo på morgonen 
för att åka vidare till vår dagsvandring. På eftermiddagen reser 

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.

vi med buss den sista biten till Santiago de Compostela. Vi 
bor två nätter på Gran Hotel Santiago Eurostars. Gemensam 
middag på vårt hotell. Längd 12–14 km, vandringstid ca 3 timmar, 
svårighetsgrad lätt till medel.

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). 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 2 075:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande program. Besök vår 
hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 25/3, 16/4, 9/9, 30/9, 14/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Lanjaron 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 Hotel 
Alcadima.

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. 
Längd cirka 9 km, vandringstid 4–5 timmar, svårighetsgrad svår. 

Dag 3. Trevélez-dalen Efter frukost ger vi oss ut på en vandring 
med vår vandringsledare djupt in i Trevélez-flodens dal. Vi vandrar 
över Río Culo de Perro innan vi når den mäktiga Trevélez-floden. 
Dagens vandring är medelsvår och vi vandrar uppåt till cirka 2 000  
meters höjd innan leden går neråt längs floden. Gemensam 
middag på hotellet. Längd cirka 15 km, vandringstid 4–6 timmar, 
svårighetsgrad medel.

Dag 4. Granada – Alhambra – Antequera Vi äter frukost och 
checkar 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 i bronsåldern och byggnader från såväl 
romartiden som renässansen. OBS! Vi kan inte garantera besök 
vid Alhambra då gruppbiljetter endast bekräftas 7 dagar innan 
besöket.

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 kanske mest häpnadsväckande 
kalkstensformationer. I parken finns också oräkneliga marina 

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. 

fossil från tiden då Tethyshavet täckte området samt spår av 
mänskliga bosättningar från 5500 f.Kr. Längd 4,5 km, vandringstid 
3 timmar, svårighetsgrad medel. 

Dag 6. Antequera Idag har vi tid att på egen hand utforska 
Antequera. 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. Längd cirka
8 km, vandringstid 3 timmar, svårighetsgrad medel.

Dag 8. Antequera – Hemorten Efter frukost checkar vi ut från 
hotellet och beger oss till Málagas 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 
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. 

8 dagar

fr  11 975:-
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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 2 875:- 
Avresedatum: 16/5, 19/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

7 dagar

fr  12 975:-

Dag 1. Hemorten – Bilbao Vi flyger till Bilbao vid Biscayabukten 
och åker sedan till vårt hotell i Bilbao,  där vi stannar tre nätter. 
Här bor vi nära centrum i Baskiens största stad belägen i en 
dalgång, på båda sidor om floden Nervión. Vi avrundar dagen med 
gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Rundtur Bilbao och vandring på halvön Gaztelugatxe 
Vår första dag på plats börjar med en stadsrundtur i spännande 
Bilbao, där gammalt och nytt samsas sida vid sida. Vi ser till 
exempel Guggenheimmuseet med sin spektakulära arkitektur och 
den vackra art déco-byggnaden som hyser saluhallen Mercado 
de la Ribera. På eftermiddagen är det dags för vår första vandring 
och då åker vi med vår buss till kustorten Bakio norr om Bilbao. 
Härifrån vandrar vi till kapellet på toppen av den klippiga halvön 
Gaztelugatxe. Platsen förekommer i tv-serien Game of Thrones 
och erbjuder en magnifik utsikt över den vilda Biscayabukten. På 
kvällen äter vi gemensam middag på en trevlig restaurang i Bilbao. 
Längd ca 10 km, vandringstid ca 3 timmar, svårighetsgrad lätt.

Dag 3. Vandring på Jakobsvägen (Camino del Norte) och 
rundtur San Sebastián Den norra pilgrimsvägen till Santiago 
di Compostela passerar genom Baskien och Kantabrien, och 
då passar det bra att vi ägnar dagen åt en del av denna. Vi åker 
österut med vår buss till Orio där vi inleder vår vandring. På 
vingården Bodega Gaintza får vi en rundvisning innan vi smakar 
två av gårdens viner med tilltugg. På eftermiddagen åker vi 
till den lyxiga semesterorten San Sebastián och får en guidad 
rundtur i den pittoreska stadskärnan. Staden är gourmeternas 
paradis, med världens högsta koncentration av Michelinlistade 
restauranger. Därefter återvänder vi till hotellet i Bilbao och har 
kvällen fri för egna strövtåg. Längd 8 km, vandringstid ca 2 timmar, 
svårighetsgrad lätt. 

Dag 4. Bilbao – Santander, vandring Via Verde Vi lämnar Bilbao 
och fortsätter vår resa i Baskiens grannregion Kantabrien till 
semesterorten Castro-Urdiales. Dagens vandring går genom 
en grönskande dalgång, längs en nedlagd gruvtågsjärnväg, och 

Vandring Baskien  
med Kantabrien och Pilgrimsleden
Baskien och Kantabrien, vid sydöstra Biscayabukten, bjuder in till härlig vandring i ljuvlig grönska och kuperad terräng. 
Under vår resa upplever vi natursköna platser och pittoreska städer. Vi känner på Biscayas kust och vandrar på delar av 
den kända Pilgrimsleden. Vi hinner även med att besöka flärdfulla städer som San Sebastián, Santander och Bilbao.

kallas därför ”Gröna vägen” – Via Verde. På eftermiddagen reser 
vi västerut till Kantabriens huvudstad Santander och checkar 
in på vårt hotell för de kommande tre nätterna. Middag äter vi 
gemensamt på hotellet. Längd 12 km, vandringstid ca 3 timmar, 
svårighetsgrad lätt.

Dag 5. Rundtur Santander och vandring på Jakobsleden Dagen 
inleds med en stadsrundtur i Santander som breder ut sig längs 
en av Spaniens vackraste bukter vid Biscaya. Efter lunch på 
egen hand reser vi västerut för vår eftermiddagsvandring. I mer 
än tusen år har pilgrimer vandrat på Jakobsleden för att hedra 
minnet av Jakob, en av Jesus tolv apostlar, och vi ska idag få ta del 
av ännu en sträcka. Denna gång går vi från Cóbreces till Comillas, 
en pittoresk by med en gammal stadskärna med stenhus, 
blomsterarrangemang, butiker och små torg. Här kan man även 
hitta det iögonfallande ”Blomsterhuset”, ett av Gaudís mer okända 
verk. Åter på hotellet i Santander äter vi gemensam middag. Längd 
11 km, vandringstid ca 2,5 timmar, svårighetsgrad medel.

Dag 6. Bergsvandring, Ruta de las Cabañas Pasiegas Idag ger vi 
oss ut på bergsvandring. Pasiegas några mil söder om Santander 
är kuperat och vackert grönskande. Här finns flera vandringsleder 
genom det frodiga landskapet som bjuder på härlig utsikt över de 
vidsträckta sluttningarna. Med jämna mellanrum passerar vi en 
del av de över 800 små stenhus (cabañas) som finns i området. 
Efter dagens vandring återvänder vi till hotellet i Santander och 
har kvällen fri för egna strövtåg. Längd 9,5 km, vandringstid ca 2,5 
timmar, svårighetsgrad medel.

Dag 7. Bilbao – Hemorten Vi checkar ut från vårt hotell och åker 
till flygplatsen för hemfärd.
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8 dagar

fr  11 375:-

Dag 1. Hemorten – Madeira Vi flyger till Madeira och åker 
mot staden Funchal. Vi bor antingen på hotell Four Views nära 
Funchals stadskärna eller på Sentido Galosol som är beläget 
precis vid havet i Caniço de Baixo, öster om Funchal. Båda 
hotellen är fyrstjärniga. 

Dag 2. Vandring Ribeiro Frio – Portela Dagens tur är en 
levadavandring, vilket betyder att vi följer bevattningskanalerna 
som är så typiska för Madeira. På ön finns inga sjöar för 
bevattning, så när portugiserna kom hit på 1400-talet började 
de tidigt bygga levadorna. Vandringen går genom lagerskog och 
bjuder på vackra vyer. Längd 11 km, vandringstid ca 4 timmar, 
svårighetsgrad lätt till medel.

Dag 3. Vandring Levada do Norte Dagens vackra levadavandring 
gör vi på södra delen av ön. Vid Eira do Mourão bjuds vi på en 
storartad utsikt över de spektakulära dalgångarna. Så småningom  
når vi Cabo Girão, en av Europas högsta klippor som reser sig 
nästan 600 meter över havsytan. Från en plattform kan vi beundra 
utsikten över havet. Längd 6,5 km, vandringstid ca 2 timmar, 
svårighetsgrad lätt.

Dag 4. Vandring Pico Ruivo och Ponta de São Lourenço Idag gör 
vi två olika vandringar. Den första går till Madeiras högsta topp 
Pico Ruivo, 1 862 m ö.h., med tre utkikspunkter från vilka man i 
klart väder har panoramautsikt över ön i alla riktningar. I Ponta 
de São Lourenço gör vi dagens andra lite kortare vandring där vi 
ser de enastående klippformationerna i kontrast till det blå havet 
och vågornas vita skum. Längd 7,5 km, vandringstid ca 3 timmar, 
svårighetsgrad medel.

Dag 5. Tillvalsutflykt till nordvästra Madeira Idag erbjuder vi 
en tillvalsutflykt med buss runt den västra delen av Madeira. 
I Madalena do Mar besöker vi en bananplantage och i Calheta 
en sockerrörsfabrik. Längst ute på den västra udden Ponta do 
Pargo står fyren och blickar stolt ut över havet. I Porto Moniz intar 
vi dagens lunch som ingår i priset. Därefter fortsätter vi längs 
Madeiras norra kust till São Vicente, där vi lämnar kustvägen och 
korsar ön från norr till söder genom Encumeadapasset. Under sen 
eftermiddag kommer vi tillbaka till hotellet. Utflykten behöver 
förbokas inför resan. Pris fr. 575:-

Vandring Madeira 
den blomstrande Atlantön
Madeira är en prunkande ö med häpnadsväckande landskapsscenerier och storslagen blomsterprakt. Det är en av de 
mest självklara platserna för vandring, med upptrampade leder längs öns gamla bevattningskanaler. Atlantens salta 
vindar och det kuperade landskapet gör varje vandring till ett skådespel.

Dag 6. Vandring Rabaçal – 25 Fontes Efter frukost tar vi oss an 
den mest berömda vandringen på Madeira. Vi ska till högplatån 
Paúl da Serra. Vägen går mellan två levador, Levada do Risco och 
Levada Nova do Rabaçal, och vi passerar vattenfall och ytterligare 
exempel på den otroliga växtligheten. Under dagen bjuds vi på 
en gemensam lunch och i slutet av vår vandring når vi en lagun 
uppkallad efter sina tjugofem små vattenfall, Lagoa das 25 
Fontes. Längd 14 km, vandringstid ca 4 timmar, svårighetsgrad 
medel.

Dag 7. Vandring Vale Paraíso Vår halvdagsvandring börjar i Vale 
Paraíso och går längs Levada da Serra do Faial. Vi går genom 
en trolsk skog där vi kan njuta av naturen omgivna av den gröna 
dalen. Här och där öppnar det sig och vi får utsikt över praktfulla 
landskap med terrassodlingar och pittoreska byar. Vandringen  
avslutas i Rochão. Längd 6 km, vandringstid ca 2 timmar, 
svårighetsgrad lätt.

Dag 8. Madeira – Hemorten Frukost och därefter åker vi 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). 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.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar ·  
en lunch · 7 middagar · utflykter enligt program · vandrings- 
ledare · reseledare
Speciellt: Vissa avresor åker resenärer från Göteborg buss 
till Köpenhamn t/r och flyger direkt till Madeira. Besök vår 
hemsida för aktuell information.
Tillägg:  Enkelrum från 2 725:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 15/2, 11/3, 30/3, 22/4, 30/9, 21/10, 11/11, 2/12

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo
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8 dagar

fr  11 775:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Portugal 
Camino Portugués – den portugisiska pilgrimsleden

Upplev en härlig vandringsresa längs den portugisiska leden 
till Santiago de Compostela som sägs vara den vackraste och 
mest betydelsefulla pilgrimsleden där aposteln Jakob predikade 
sitt budskap. Tillsammans upplever vi fantastiska vandringar 
med inslag av både historia, kultur och natur. Vi börjar vår 
vandringsresa genom Arouca Geopark som är klassificerad som 
Unesco Global Geopark vilket innebär att området har ett mycket 
rikt natur- och djurliv. Här startar vi vår vandring i Praia Fluvial do 
Areinho och kommer att få möjlighet att korsa världens längsta 
hängbro för fotgängare med en fantastisk vy över Garganta do 

Paiva och Cascata das Aguieiras. Tredje dagen inleder vi vår 
vandring utmed pilgrimsleden Camino Portugués. Här vandrar vi 
längs kullerstensgator genom små, charmiga byar och samhällen. 
Vi tar oss längs stigar kantade av eucalyptusträd och tallar, 
genom vinlandskap, bergspass och antik landsbygd. Vårt slutliga 
mål på resan är Guimarães, staden där Portugal grundades. Vi 
vandrar cirka fyra till fem timmar om dagen och svårighetsgraden 
på sträckorna är lätt till medel. Förutom fantastiska vandringar 
njuter vi av härliga portugisiska delikatesser, och på flera av 
våra hotell kan du unna dig ett avkopplande besök på hotellets 
spaavdelning.

Avresedatum:  18/4, 2/5, 24/5, 19/9, 10/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Algarve  
natursköna Algarvekusten

Den här vandringsresan erbjuder en härlig blandning av 
fascinerande natur, kultur och historia. Vi bor i den charmiga 
orten Carvoeiro, som har en fin sandstrand och ett rikt utbud av 
trevliga restauranger och aktiviteter. Vi gör fyra vandringar under 
resan och får även tid över att utforska vackra Algarvekusten på 
egen hand. Vandringarna går längs kusten, genom grön landsbygd 
med mandel- och fikonträd, och längs en flod med vattenhjul och 
vattenkvarnar. Vi vandrar även i naturparken Ria Formosa, som 
är ett paradis för fågelskådare. Vi besöker också Algarves största 
stad Faro.

Avresedatum:  15/4, 29/4, 30/9, 14/10

8 dagar

fr  11 475:-

8 dagar

fr  13 475:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Grekland 
med Delfi, Meteora och Nafpaktos

Längs urgamla och mystiska stigar vandrar vi i den västerländska 
kulturens vagga. Vi landar i Aten och åker vidare till Delfi. Vår 
första vandring startar också här. Vandringen till Kirra går 
genom ett landskap som är så unikt att det är med på Unescos 
världsarvslista. De kommande dagarna kommer vi att få se många 
fascinerande platser och byggnadsverk – klosterkomplexet 
Meteora, byggt under 1300-talet, och urgamla Apollontemplet är 
några. Vi besöker även en av världens djupaste raviner och hamnar 
dessutom i små mysiga byar och pittoreska städer. 

Avresedatum:  18/5, 28/9
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8 dagar

fr  11 475:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Zakopane 
Tatrabergen visar upp sin allra bästa sida

Vintersportorten Zakopane i södra Polen vid foten av Tatrabergen 
blir vårt hem i sex nätter. I den friska bergsluften bestiger vi höga 
toppar och vandrar i natursköna dalar. På en av vandringarna tar 
vi hjälp av linbanan för att nå vårt mål. Denna dag går det också 
att följa med på en extra utflykt, då linbanan tar oss till toppen 
av Kasprowy Wierch, 1 987 meter över havet. Vi njuter av utsikten 
över det mäktiga bergslandskapet. Den äventyrslystne kan följa 
med på en tillvalsutflykt med forsränning. Andra erbjuds en fri dag 
i idylliska Zakopane. Dagen före hemresa reser vi mot Kraków, där 
vi gör en guidad promenad och övernattar. 

Avresedatum:  25/5, 15/6, 15/7, 7/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Korsika 
i Napoleons fotspår på skönhetens ö

Korsika, eller ”skönhetens ö” som fransmännen kallar den, 
anses vara en av Medelhavets bästa vandringsöar. Här finns 
också en fascinerande blandning av dramatiska naturscenerier, 
vackra stränder och spännande historia. Vi bor i den populära 
badorten Calvi på västkusten. Här finns mysiga gränder med 
butiker och kaféer, och längs den långa hamnpromenaden ligger 
restaurangerna och barerna tätt. Under vår vistelse gör vi fem 
vandringar. Vissa går utmed havet, andra i inlandet. Vi vandrar 
bland berg och raviner, genom skogar och olivlundar, vi njuter av 
fantastiska vyer och passar kanske även på att ta ett dopp i det 
turkosfärgade havet. 

Avresedatum: 14/5, 23/9, 30/9

8 dagar

fr  13 775:-

8 dagar

fr  14 975:-

8 dagar

fr  15 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Provence 
i böljande landskap

Provence anses vara ett av Frankrikes vackraste landskap och är 
perfekt att uppleva till fots. Vi flyger till Marseille och fortsätter 
till Arles där vi bor hela vistelsen. Vi gör fem vandringar och får 
uppleva ljuvliga landskap med floder, berg, lavendelfält och 
pittoreska medeltida byar. En vandring tar oss över Pont du 
Gard, den nästan 2 000 år gamla akvedukten som i tre rader 
med valv överbryggar floden Gardon. Vi åker också på båtutflykt, 
besöker Lavendelmuseet och gör en rundtur med vinprovning på 
vinslottet Domaines Mousset, där familjen Mousset producerat 
förstklassiga viner i fem generationer. En dag är fri för egna 
äventyr i Arles. 

Avresedatum: 25/4, 2/5, 12/9, 3/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vinvandring  
Bourgogne & Champagne
böljande vinlandskap och sprudlande bubblor

Upptäck två av Frankrikes främsta vinområden – Bourgogne 
och Champagne – till fots. Vi börjar i den lilla staden Beaune i 
Bourgogne, en av Frankrikes mest kända vinstäder, där vi bor tre 
nätter. Här vandrar vi genom pittoreska medeltidsstäder och på 
slingrande vägar kantade av vinodlingar. Vi provar vin, besöker en 
senapstillverkare och besöker den trevliga marknaden Marché 
des Halles i Dijon. Vi reser vidare till champagnens huvudstad 
Épernay där vi bor resten av vistelsen. På vägen gör vi ett härligt 
stopp i byn Chablis. I Champagne vandrar vi i byn Cramants 
omgivningar, besöker kända champagnehus och upptäcker staden 
Reims till fots.

Avresedatum:  11/4, 16/5, 19/9
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8 dagar

fr  12 275:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vinvandring Veneto
bland vingårdar i nordöstra Italien

Vandra i regionen Veneto med pittoreska medeltidsstäder och 
många olika vindistrikt. Vi bor först i Bassano del Grappa, där 
vi förstås får prova drycken grappa. Vi vandrar i de kuperade 
Proseccokullarna och provar prosecco i en lokal vinkällare. Vi 
gör även en vandring i natursköna Marosticaområdet och en 
stadsvandring i Venedig. Sedan åker vi till Gardasjöns södra 
kust, där vi bor i staden Peschiera. På vägen dit stannar vi på en 
risodling och äter risotto till lunch. Vi vandrar längs Gardasjöns 
östra kust och provar vinet Bardolino på en vingård utanför Garda. 
Den som vill kan göra en tillvalsutflykt till Valpolicellaområdet 
med vandring och vinprovning.

Avresedatum:  1/5, 15/5, 18/9, 9/10

7 dagar

fr  10 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Toscanakusten  
med vandringar i Cinque Terre, Elba och Palmaria

Regionen Toscana har en lång kust med fina stränder. Under 
dagarna i Toscana bor vi i Lido di Camaiore och njuter av 
en kombination av vandringar, kultur och avkoppling. Fyra 
vandringsutflykter finns på programmet. Montecarlo-området 
som är känt för sina förstklassiga vita viner, nationalparken 
Cinque Terre, den lummiga ön Elba och vackra ön Palmaria är 
ställen där vi upplever storslagna vyer och intressant historia. 
Efter en lättare vandring i Montecarlo-området stannar vi för 
vinprovning på en traditionell bondgård. Sedan beger vi oss till 
Lucca där vi promenerar på de gamla stadsmurarna med vacker 

utsikt över hustaken. I den natursköna nationalparken Cinque 
Terre förflyttar vi oss till fots och med tåg och njuter av hisnande 
utsikt över havet och pittoreska byar med färggranna hus.
Dag 4 har vi hela dagen till eget förfogande för att bara njuta av 
livet på Toscanakusten. En trevlig aktivitet är att hyra cykel och 
färdas på cykelvägar söderut till den större staden Viareggio eller 
orten Torre del Lago, där man kan besöka kompositören Giacomo 
Puccinis hem som idag är ett museum. Du kan även smidigt ta dig 
norr om Lido di Camaiore där flera berömda badorter är belägna, 
såsom Marina di Pietrasanta och eleganta Forte dei Marmi. 

Avresedatum:  14/4, 29/4, 6/5, 13/5, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Toscana 
med pilgrimsvägen och cykeltur

En resa till Toscana, för livsnjutaren som vill kombinera enklare 
vandringar med kultur, historia och vin. Vi bor i Chianciano 
Terme. Härifrån åker vi till medeltida staden Siena och vandrar 
på pilgrimsleden Via Francigena till den gamla kurorten Bagno 
Vignoni, känd för sina termalkällor. Vi vandrar även från Pienza, 
känd för sin pecorinoost, genom den vackra Orciadalen till 
Montepulciano, där vi provar områdets berömda vin. Under en 
cykelutflykt provar vi bland annat toskansk olivolja på en olivgård. 
Vi åker till klostret Sant’Antimo, följt av vandring och vinprovning i 
Montalcino, och vandrar på kullarna vid San Gimignano.

Avresedatum:  28/4, 13/5, 8/9, 24/9, 7/10

7 dagar

fr  10 775:-
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8 dagar

fr  11 975:-

Vandring Cinque Terre 
längs den liguriska kusten

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Liguriska kusten Vi flyger till Italien och tar 
oss sedan vidare till vårt hotell där vi bor under hela vistelsen och 
blir serverade frukost och middag samtliga dagar. Vi erbjuder flera 
olika hotell. Aktuell information om hotellen finns på vår hemsida.

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, 
medelhavsmacchia, stenekar och strandtallar kommer vi 
fram till en utsiktsplats 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 basilika, 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. Längd 7 km, vandringstid cirka 
3 timmar, svårighetsgrad lätt till medel.

Dag 3. Båttur och vandring till Portofino Idag ska vi utforska 
den regionala naturparken Portofino. Vi åker med buss till det 
pittoreska 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. Längd 6 
km, vandringstid cirka 3 timmar, svårighetsgrad medel.

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 med tåg. Längd 5 
km, vandringstid cirka 3 timmar, svårighetsgrad medel till svår.

Dag 5. Liguriska kusten Dagen är fri för egna aktiviteter. Passa på 
att prova den liguriska specialiteten farinata, en tjock ugnsbakad 
pannkaka gjord på kikärtsmjöl.

Dag 6. Vandring från Santuario di Montallegro till Chiavari Vi 
åker till Rapallo där vi hämtar våra picknicklådor med lokala 
specialiteter innan vi tar kabinbanan upp till Santuario di 
Montallegro som ligger på cirka 600 meters höjd. Vid denna vackra 
Maria-helgedom 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. Längd 14 km, vandringstid cirka 4,5 
timmar, svårighetsgrad medel.

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.
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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 2 875:-  
Avresedatum: 21/3, 28/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 17/5, 
23/5, 30/5, 4/6, 4/9, 12/9, 19/9, 26/9, 4/10, 10/10, 17/10, 
24/10, 31/10

Dag 7. Vandring från Levanto till Monterosso, Cinque Terre Vi 
åker 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 panorama över havet och Cinque Terres fem byar. Vid 
en riktigt klar dag är det till och med möjligt att urskilja den 
toskanska arkipelagens 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. Längd 8 km, 
vandringstid cirka 4 timmar, svårighetsgrad medel.

Dag 8. Liguriska kusten – 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). 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. 

Vänligen observera att färdmedel mellan städer och byar (tåg eller 
buss) varierar beroende på vilken av orterna vi bor på. Den vackra 
tågfärden till Manarola dag 4 är dock alltid en del av programmet.



www.rolfsbuss.se 94

Vandring Gardasjön 
vandring vid Italiens största sjö

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Riva del Garda Vi flyger till Italien och åker 
sedan vidare mot Italiens största sjö. I den trevliga staden Riva del 
Garda som ligger vid Gardasjöns nordligaste punkt checkar vi in på 
Hotel Centrale. Frukost och middag ingår samtliga dagar.

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 
strandpromenaden innan vi viker av vid den lilla bäcken San 
Giovanni och passerar en av områdets många oljekvarnar. På 
vägen upp för klipporna 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. Längd 6 km, vandringstid cirka 2,5 timmar, svårighetsgrad lätt.

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 
orkidéer. Efter vandringen tar vi linbanan ned igen och avslutar 
dagen i Malcesine innan vi tar bussen tillbaka till Riva. Längd  6 km, 
vandringstid cirka 3 timmar, svårighetsgrad lätt till medel.

Dag 4. Riva del Garda Idag har vi dagen fri för egna aktiviteter 
och möjlighet att upptäcka mer av Rivas charmiga kvarter. Vi 
kan exempelvis strosa bland kullerstensgatorna, kantade av 
pastellfärgade hus, besöka det medeltida slottet som numera 
är museum eller klättra upp i klocktornet. Andra alternativ är 
att vandra upp till 1400-talsbastionen ovanför staden eller helt 
enkelt ta en gelato nere vid hamnen och följa strandpromenaden 
en stund. Det finns också möjlighet att ta färjan till något annat av 
Gardasjöns pittoreska samhällen; sjön är stor och erbjuder många 
sevärdheter.

Dag 5. Vandring Molvenosjön – en juvel vid foten av Dolomiterna 
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 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 strandkanten innan sista 
delen av vår vandring tar oss över den blomsterklädda bron Ponte 
di Bior och tillbaka till Molveno där bussen väntar. På vägen tillbaka 
till Riva stannar vi till vid en traditionell vingård där vi får provsmaka 
några av regionens viner. Längd 11 km, vandringstid cirka 3,5 
timmar, svårighetsgrad lätt.

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, förbundna 
med varandra genom valv. Lunchen består av lokala produkter och 
avnjuts på en karakteristisk plats i området innan vi fortsätter till 
den privatägda Tennofästningen som härstammar från 1200-talet. 
Här möter bussen oss och vi åker tillbaka till Riva. Längd 10 km, 
vandringstid cirka 3,5 timmar, svårighetsgrad medel.

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 
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.

En härlig resa med vandringar i det vackra området kring Gardasjön. Här får vi njuta av de mest underbara 
landskapsvyer medan vi besöker pittoreska medeltidsstäder, vandrar i Europas trädgård och upptäcker den gröna 
glaciärsjön vid Dolomiternas fot.

7 dagar

fr  10 475:-

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 1 695:- 
Avresedatum: 21/4, 5/5, 19/5, 15/9, 29/9, 13/10
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Apulien
hänförande vyer i ett naturskönt landskap

I Apulien, på Italiens klack, vandrar vi bland olivlundar och längs 
kuststigar. Vi bor först i Selva di Fasano, nära naturreservatet Torre 
Guaceto där vi gör vår första vandring. Vi besöker staden Ostuni 
och provar olivolja. Från Matera vandrar vi till en utsiktsplats med 
fantastisk vy över ”Sassi”-kvarteren. En av dagarna lär vi oss göra 
den lokala pastan orecchiette innan vi vandrar i det fascinerande 
trulliområdet. Sedan beger vi oss till Salentohalvön och besöker 
Lecce. Vi bor i Santa Maria al Bagno, med chans till sol och bad. 
Resans sista vandring går till Italiens östligaste punkt, Capo 
d’Otranto, förbi en liten sjö med smaragdgrönt vatten.

Avresedatum:  13/4, 27/4, 11/5, 25/5, 1/9, 14/9, 3/10, 17/10

8 dagar

fr  12 275:-

8 dagar

fr  11 475:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Sardinien 
havsbris och milsvida vyer 

Vandra på en av de vackraste platserna i Italien! Vi bor i den norra 
delen av Sardinien. Vår första vandring går från byn San Pantaleo 
till semesterparadiset Costa Smeralda, förbi några av Sardiniens 
finaste vita stränder. Efteråt blir det vinprovning. Vi vandrar även 
från fiskebyn Isola Rossa till Costa Paradiso, en vandring med 
storslagen natur, djupblått hav och röda granitklippor. En dag går 
vår vandring förbi grönsaksträdgårdar och vin- och olivgårdar upp 
mot Monte Tundu, en annan går vi i Giuseppe Garibaldis fotspår på 
ön Caprera. Vi vandrar även genom dalen Valle della Luna till fyren 
vid Capo Testa och besöker charmiga staden Santa Teresa.

Avresedatum:  16/4, 22/4, 1/5, 14/5, 9/9, 16/9, 25/9, 8/10, 15/10, 
22/10

7 dagar

fr  11 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Amalfikusten 
spektakulära Sorrentohalvön och Capri

Längs den dramatiska kuststräckan på sydsidan av Sorrento- 
halvön stupar bergen brant ner i det azurblå havet och de 
pastellfärgade husen klamrar sig fast utmed bergsväggarna. 
Vi bor i Vico Equense och härifrån utforskar vi de vackra 
omgivningarna. Vi vandrar på klippön Capri, där man kan besöka 
Villa San Michele, som uppfördes i slutet av 1800-talet av 
svenska läkaren och författaren Axel Munthe. Vi går även längs 
”Gudarnas stig”, från Agerola till Positano, med ett lunchstopp 
i byn Nocelle. Nästa vandring utgår från Termini, där vi går 
genom skog och äng till Sorrentohalvöns sydligaste spets Punta 
Campanella. Från fyren har vi en makalös utsikt över havet och 

Avresedatum:  12/4, 26/4, 10/5, 24/5, 13/9, 20/9, 27/9, 
4/10, 11/10

ön Capri mittemot. En dag får vi följe av en geologisk guide som 
tar oss med upp på vulkanen Vesuvius, där vi börjar vår vandring 
1 000 meter över havet. Här får vi dessutom utsikt över Pompejis 
arkeologiska utgrävningsområde. Dagen avslutas med en 
vinprovning på en vingård, där vi får smaka på det traditionella 
vinet Lacryma Christi. Vi vandrar även till vackra Sorrento där vi 
också får tid att strosa runt i staden. På vägen dit får vi njuta av 
en fantastisk panoramautsikt över Salerno- och Neapelbukterna 
innan vi lär vi oss baka riktig italiensk pizza.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Istrien
njutningsfull vandring på den kroatiska halvön

Vi njuter av fantastiska vandringar på den kroatiska halvön 
Istrien med sitt behagliga klimat, sin härliga natur och sina 
vackra vyer. Vi bor i den charmiga småstaden Vrsar med härliga 
stränder, slingrande kullerstensgator och pittoreska torg. Under 
vår resa rör vi oss genom pinjeskogar och böljande landskap med 
olivlundar och vingårdar. Vi vandrar längs längs Parenzanabanan, 
den spektakulära Limbukten och vackra kuststräckor med 
kiselstensstränder och kristallklart vatten. Vi vandrar också 
uppför berget Učka där vi belönas med en magisk utsikt över både  
Istrienhalvöns sydspets, Dolomiterna och Alperna.

Avresedatum:  2/5, 27/9

8 dagar

fr  9 475:-

8 dagar

fr  10 475:-

8 dagar

fr  10 475:-

8 dagar

fr  12 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Kroatien 
härlig vandring i Dalmatien

Behagligt klimat och vackra vyer gör Kroatien till en utmärkt 
plats för vandring. Vi bor i badorten Baska Voda. Härifrån vandrar 
vi längs adriatiska kusten till Makarska och bekantar oss med 
charmiga dalmatiska småstäder på vägen. Vi vandrar från byn Bast 
till Velika Brdo och gör även en vandring på ön Brač. Zadvarje är en 
liten stad i bergen som anordnat bondens marknad varje tisdag i 
300 år. Efter ett besök på marknaden vandrar vi till ravinen Prosik, 
byn Škrabiće och över berget ner mot kustorten Pisak. Sista 
vandringen gör vi i Biokovos naturreservat, där vi besöker Skywalk 
Biokovo som byggdes 2020 och har blivit en toppattraktion.

Avresedatum:  17/4, 24/4, 8/5, 22/5, 11/9, 25/9, 9/10, 16/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring tre länder 
Slovenien, Italien och Kroatien

En vandringsupplevelse som tar dig till Italiens höga kust, 
Kroatiens böljande landskap med pittoreska byar och Sloveniens 
frodiga skogar. Vi varvar vandring med god mat, avkoppling, sol 
och bad. När vi landat i Venedig tar bussen oss till Portorož i 
Slovenien, där vi bor i sju nätter och har grannländerna nära till 
hands. Vi får bland annat se Triestebukten, slottet Miramare 
och den vackra Rosandradalen i Italien. I Slovenien väntar de 
världsarvslistade Škocjangrottorna och den medeltida fästningen 
Socerb, och i Kroatien vandrar vi bland olivlundar, fruktodlingar 
och vingårdar, bland annat till konstnärsbyn Grožnjan.

Avresedatum: 27/4, 31/8, 28/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Träningsresa Kroatien
aktiv semester med träning och fitness

Följ med på en aktiv resa till vackra Dalmatien tillsammans 
med vår aqua- och fitnessinstruktör. Vi bor i orten Brela vid 
bergsmassivet Biokovo, vid Adriatiska havet, och hotellet har 
spaavdelning och pool inne och ute. Under vistelsen erbjuds 
fyra träningspass per dag: vattengympa, aqua zumba, zumba 
och intervallpasset strong nation – men även promenader. 
Du har tid att utforska omgivningarna på egen hand eller 
sola och bada. Under resan gör vi en utflykt till de historiska 
städerna Split och Trogir och det finns även möjlighet att åka 
med på en tillvalsutflykt till den vackra ön Brač med besök i 
stenhussamhället Pučišća.

Avresedatum:  1/5, 15/5, 18/9, 2/10
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8 dagar

fr  12 475:-

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 975:- · tillvalsutflykt · liftkostnader
Avresedatum: 4/6, 1/7, 16/7, 30/7, 20/8, 2/9

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 River 
Post Hotel. 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 
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. 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 unika bergsformationer och spektakulär natur. Följ med på en resa som kombinerar 
motion, avkoppling och upplevelser utöver det vanliga. Här ser vi charmiga byar, vackra miljöer med berg, sjöar och växt-
lighet och andas frisk luft i alpmassivet.

Vandringsturerna varierar något i svårighetsgrad och ibland ges 
olika alternativ för att tillgodose gruppens önskemål.

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. Längd ca 9 km, 
vandringstid 4–5 timmar, svårighetsgrad medel. 

Speikboden Under morgonen kör vi in i 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. Längd ca 9 km, vandringstid 4–5 
timmar, svårighetsgrad svår. Det finns lättare alternativ för den 
som önskar.

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 varmare än 16 grader. Beroende på vilken 
sträcka man vill vandra varierar sträckan mellan 3 och 9 km, 
vandringstiden mellan 1 och 4 timmar och svårighetsgraden 
mellan enkel och svår.

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.

Under resan gör vi bl.a. följande vandringar:
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Saalbach 
storslagna vyer i de österrikiska alperna

Följ med till Österrikes vackraste landskap och alpbyn Saalbach, 
inbäddad i grönska och omgiven av mäktiga berg. Vi flyger till 
tyska München och tar oss med buss den sista biten. I Saalbach 
bor vi sju nätter på ett charmigt hotell mitt i byn. Frukost och 
middag ingår. Vår reseledare anordnar en gemensam vandring 
varje dag, totalt sex stycken, för den som önskar. I området finns 
över tjugo olika vandringsleder med enastående naturupplevelser. 
Den första vandringsdagen tar vi linbanan Kohlmaisbahn upp till 
toppstationen för en trevlig vandring. Vid lunchtid kan du fortsätta 
vandra en längre led eller gå raka vägen till en bergrestaurang för 

lunch på egen hand. Därefter vandrar vi ner till mellanstationen 
och åker vidare ner i dalen med liften. Vi gör också en vandring 
ut på landsbygden där kor, hästar och getter njuter av sommaren 
på de vackra alpängarna. En dag går färden med buss till 
Hinterglemm där vi tar kabinliften till toppstationen och leden 
”Heilkräuter- und Alpenblumen-Weg”. Här växer 100 olika blom- 
och örtsorter. Den som vill vila från vandringen kan ta sig till 
bergstopparna med linbana och liftar. Våra resenärer får använda 
tågen och linbanorna i området. Inträde till Saalbachs historiska 
museum och spel på tennis- och minigolfbanor ingår också. 

Avresedatum: 27/6, 11/7, 25/7, 22/8, 5/9, 12/9

8 dagar

fr  10 975:-

8 dagar

fr  9 975:-

8 dagar

fr  9 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Val di Fiemme 
vandring i italienska alperna

En vandringsresa till hjärtat av Dolomiterna och dalgången Val di 
Fiemme. Vi gör gemensamma vandringar och vår buss tar oss till 
olika områden – varje dag i sällskap med 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. 

Avresedatum:  28/5, 2/7, 30/7, 27/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Tyrolen
storslagen natur och mysiga alpbyar i Zillertal

I det gemytliga Tyrolen väntar storslagen natur och mysiga alpbyar i 
Zillerdalen och på sommaren förvandlas den snötäckta sluttningen 
till ett härligt vandringslandskap. Vi flyger till München och reser 
vidare gemensamt med buss till Stumm, där vi bor sju nätter. Här 
gör vi fantastiska vandringar tillsammans, bland annat vid Tyrolens 
största sjö Achensee som är känd för sitt smaragdgröna vatten. En 
dag vandrar vi genom skog och över blomsterprydda alpängar till en 
trevlig servering. En annan dag tar vi skidliften upp till Spieljoch där 
vi gör en höghöjdsvandring med underbar utsikt över Zillerdalen. 
Under vår vistelse upptäcker vi landskapet med grönskande 
dalgångar, bergstoppar, små gårdar och glittrande, kristallklara sjöar. 

Avresedatum: 4/7, 18/7, 1/8
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Slovenien 
Kranjska Gora och Bled

Följ med på en vandringsresa till de vackra Juliska alperna, 
där vi upplever smaragdgröna sjöar, skyhöga vattenfall och 
kalkstensvita berg. Vi bor i Kranjska Gora och gör vandringar varje 
dag. Den första går genom det fantastiska naturreservatet Zelenci. 
Vi tar oss även med buss till Bled för att vandra till Vintgar – en av 
Sloveniens mest häpnadsväckande vandringsleder. Den populära 
utsiktsplatsen Slemenova špica blir vårt vandringsmål en av 
dagarna, och en annan upplever vi den pittoreska alpdalen Voje 
som har en underbar vy över de skogklädda sluttningarna. På vår 
sista vandring hänförs vi av berget Špiks enorma vattenfall.

Avresedatum:  17/5, 28/6, 19/7, 23/8

8 dagar

fr  11 975:-

7 dagar

fr  10 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Bulgarien
Balkans hjärta

I de bulgariska bergen njuter vi av ett magnifikt landskap och 
upptäcker både charmiga små bergsbyar och större städer. Vi 
flyger till Sofia där vi gör en stadsrundtur innan vi nästa dag beger 
oss till landets största bergskedja Rilabergen. Vi inleder med 
att ta linbana från 1 600 till 2 000 meter över havet och vandrar i 
området med Rilas sju sjöar. Vi vandrar även exempelvis i Pirins 
nationalpark – känd för granitklippor, barrskog och kristallklara 
sjöar – och genom den vackra Kaninakanjonen. Vi besöker 
bergsbyn Kovachevitsa, där tiden verkar ha stått stilla, och i 
spaorten Devin badar vi i det mineralrika vattnet.

Avresedatum:  17/5, 5/7, 13/9

8 dagar

fr  11 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Albanien 
förtrollande vyer i ett fängslande landskap

I Albanien vandrar vi i storslagen natur och utforskar landets 
intressanta historia. Vi börjar i Albaniens näst största hamnstad 
Vlora där vi tillbringar de första nätterna innan vi beger oss till 
kuststaden Himare. Slutligen tar vi oss till den historiska bergsbyn 
Kruja med sin fantastiska vy över det glittrande Adriatiska 
havet. Vi vandrar bland annat längs Caesarpassagen i Llogara 
nationalpark och upplever platsen där Caesars armé slog läger 
för att slåss mot Pompejus. Vi tar oss genom den ståtliga Gjipe-
kanjonen som öppnar upp sig mot en paradisliknande strand och 
åker på en båttur till Karaburunhalvön med sina gigantiska grottor 
och sitt rika djurliv. 

Avresedatum:  10/5, 27/9

8 dagar

fr  12 475:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Rumänien
längs bergskedjan Karpaterna

I Karpaterna och de Transsylvanska alperna i Rumänien får vi 
uppleva vacker natur och medeltida städer. Vi börjar vår resa i 
Bukarest där vi får en guidad stadsrundtur. Dagen efter åker vi till 
Transsylvanien och besöker 1800-talsslottet Peleș, skogsvandrar 
och provar lokala viner. Under resten av resan bor vi i Vulcan, på 
ett hotell med spaavdelning. Vi beger oss på vandringsturer till ett 
björnreservat, längs Șipoaiadalens sagovärld med vattenfall och 
klippväggar och i nationalparken Piatra Craiului. Våra utflykter 
tar oss bland annat till den medeltida staden Brașov och ett 
brandydestilleri där vi får en provsmakning. 

Avresedatum:  3/5, 14/6, 6/9, 4/10
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6 dagar

fr  12 975:-

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 3 175:-
Speciellt: Vandringarna kan komma att genomföras i en 
annan ordning beroende på väderförhållande.
Avresedatum: 19/5, 25/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Svolvær Vi reser till Gardermoens flygplats norr 
om Oslo. Härifrån flyger vi till Harstad-Narviks flygplats där vi möter 
vår buss som tar oss till Svolvaer som fungerar som centralort i 
öriket Lofoten. I Svolvær checkar vi in på Scandic Svolvær. När vi har 
installerat oss i våra rum serveras middag i hotellets restaurang.

Dag 2. Vandring Uttakleiv – Haukland Efter frukost åker vi med 
buss till dagens utgångspunkt som ligger på den norra sidan av 
Vestvågöya. Vi gör en kortare promenad runt udden som ligger vid 
foten av den 400 meter höga bergstoppen Mannen, som har en 
imponerande profil. Stigen är emellanåt lite stenig och smal, men 
på det stora hela är den relativt lätt att gå. På båda sidor om oss har 
vi de två vackra stränderna Haukland och Uttakleiv, vars ljusa sand 
övergår i klargröna fält. Längd 4 km, vandringstid cirka 1,5 timmar, 
svårighetsgrad lätt till medel. 

Efter vandringen besöker vi Lofotr Vikingmuseum. Museet har tre 
huvuddelar: det rekonstruerade hövdingahuset, de arkeologiska 
utställningarna och området vid vikingaskeppshamnen. Områdena 
binds samman av fina vandringsleder i vackra omgivningar. På 
kvällen umgås vi över middag på hotellet i Svolvær.

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 
befinner vi oss runt 350 meter över havet och blir rikligt belönade 
med en spektakulär 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. Längd 
5–6 km, vandringstid cirka 3 timmar, svårighetsgrad medel till svår.

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 en kortare 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 havsvattnet möter 
land. Längd 5 km, vandringstid 1,5 timmar, svårighetsgrad lätt till 
medelsvår.

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.

Efter vandringen gör vi ett besök i fiskeorten Henningsvær som blev 
befolkat under 1700-talet och då var Lofotens viktigaste fiskeläge 
med sjukstuga, läkare, kapell, telegraflinje och Henningsvær fyr. 
Fiskeorten omsluts av havet på alla sidor och är byggd på holmar 
och skär med pirer, vallar och utfyllningar. Efter vandringen och 
besöket i Henningsvær tar vi bussen tillbaka till Svolvær. Resten av 
dagen är fri för egna aktiviteter och vi äter middag på egen hand. 

Dag 5. Vandring Ytresand – Røren Efter frukost åker vi buss i cirka 
två timmar till Ytresand och passerar den lilla fiskebyn Fredvang. 
Vi följer vandringsleden längs bergssidan och här påbörjas en 30 
minuters lättare stigning. Vi når snart ingången till en liten dal med 
en sjö. Härifrån svänger vägen åt höger och slingrar sig mot åsen. 
Stigen planar ut och vi får den första utsikten över Ytresandstranden 
och det omgivande spektakulära landskapet med utsikt över 
bergstoppar och turkosfärgat hav. Denna idylliska strand ligger på 
den norra sidan av ön Moskenesöya och är omgiven av gröna slätter 
och branta fjäll, med en makalös utsikt över öppet hav. Längd cirka 5 
km, vandringstid cirka 2,5 timmar, svårighetsgrad lätt till medel. På 
eftermiddagen återvänder vi till vårt hotell i Svolvær, där vi njuter av 
en god middag på kvällen.

Dag 6. Svolvær – Oslo – Hemorten Efter frukost 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). 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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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring  
Sydengland Isle of Wight samt national- 
parkerna 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. Vårt hotell ligger i Southampton. Härifrån åker vi 
till Englands största ö, Isle of Wight, och vandrar förbi karga 
kalkklippor, genom skogslandskap och får fina vyer över den 
engelska kanalen. Vi vandrar i nationalparken South Downs med 
fascinerande våtmarker och nationalparken New Forest med 
skog och hedar. Vi besöker också flera historiska platser, som 
sagoslottet Arundel och den vackra staden Winchester, känd för 
sin magnifika katedral.

Avresedatum:  15/5, 23/8

8 dagar

fr  13 475:-

7 dagar

fr  10 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Lettland 
Östersjöns kustvandringsled och Gauja nationalpark

Njut av vandringar i frodig natur och längs vackra kuststräckor. 
Vi tillbringar första natten i huvudstaden Riga och åker sedan 
till Sigulda och Gauja nationalpark för resans första vandring. 
Charmiga byar, fantastiska vyer, historiska slott och vinprovning 
väntar i dagarna två. Vi styr österut mot Cēsis och får en guidad 
stadsvandring i den medeltida staden, innan vi genomför 
en vandring till Ērgļu-klipporna. Vi upptäcker Östersjöns 
kustvandringsled och vandring i Ķemeri nationalpark. Även 
besök i en keramikverkstad och på Etnografiska friluftsmuseet 
står på programmet.

Avresedatum:  3/5, 6/9

7 dagar

fr  14 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Cornwall
med Devon

Englands sydvästra hörn bjuder på fantastiska upplevelser i 
Devon och Cornwall. På grevskapens fina vandringsleder njuter 
vi av halvdagsvandringar som kombineras med spännande 
historier om riddare, helgon och smugglare. Vi vandrar längs 
vilda kuststräckor, genom trolska landskap och förbi ståtliga 
fyrar, vackra kapell och mytomspunna platser. Förutom härliga 
vandringar gör vi en båttur på floden Dart där man kan få syn på 
delfiner, sälar och hägrar, vi åker ångtåg längs den natursköna 
engelska rivieran och tar den historiska bergbanan Lynton and 
Lynmouth funicular Cliff Railway, världens högsta och brantaste 
helt vattendrivna bergbana.

Avresedatum:  9/5, 1/9

8 dagar

fr  14 775:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vandring Skottland
skotska högländerna

Vi vandrar tillsammans nära de skotska högländerna med sina 
underbara naturscenerier. Vårt hotell ligger i staden Blairgowrie. 
Härifrån gör vi en vandring norrut mot de grönskande kullarna 
och bergen som omger Pitlochry. En vandring går genom 
dalgången Glen Tilts skogs- och ängslandskap och en annan från 
byn Dowally till den vackra sjön Loch Ordie. Vi får provsmaka 
Skottlands nationaldryck, whisky, på ett destilleri i området, 
och på vår vandringsfria vilodag gör vi en utflykt till Skottlands 
huvudstad Edinburgh. Där får vi en guidad rundtur bland stadens 
främsta sevärdheter.

Avresedatum:  27/5, 1/7, 16/7, 20/8
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8 dagar

fr  14 975:-

Vandring Irland 
välkommen till den gröna ön

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar 
· 7 middagar · utflykter enligt program · vandringsledare · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 975:-
Speciellt: Vandringarna kan komma att genomföras i en 
annan ordning beroende på väderförhållande.
Avresedatum: 11/4, 9/5, 22/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Dublin – Navan Vi flyger till Dublin och 
fortsätter tillsammans med vår reseledare västerut till Navan, 
där vi checkar in på Newgrange Hotel. Kvällen är fri för middag på 
egen hand.

Dag 2. Vandring Diamond Hill, Connemara nationalpark  – Westport 
Vandringen i Connemara nationalpark går längs grusvägar, ramper 
och trappor till toppen av Diamond Hill. Utsikten härifrån är 
magnifik och vi ser milsvitt omkring. På eftermiddagen fortsätter 
vi till vårt hotell Westport Woods där vi bor i fyra nätter. Frukost 
och middag ingår samtliga dagar. Längd 7 km, vandringstid 3 
timmar, svårighetsgrad lätt till medel.

Dag 3. Vandring Inisbofin Island Idag åker vi till Cleggan där vi tar 
färjan till Inisbofin Island. Här får vi uppleva Atlantens fantastiska 
kustutsikt. Vi utforskar bland annat Dún Mór-klipporna och den 
pittoreska stranden Trá Gheal. Längd 16 kilometer, vandringstid 6 
timmar, svårighetsgrad medel.

Dag 4. Vandring Achill Island Vi åker mot Achill Island för att ta 
oss an Granuale Loop. Leden passerar öppen hedmark och vi får 
uppleva panoramautsikt över Clew Bay, Croagh Patrick och Clare 
Island. I sydväst ligger Gráinne Mhaols 1500-talsslott i Kildowet. 
Även denna del av vandringen erbjuder fantastisk utsikt. Längd 
6,8 kilometer, vandringstid 2,5 timmar, svårighetsgrad lätt till 
medel. På väg tillbaka till Westport vandrar vi den slingrande 
leden genom Westport House Estate. Längd 3,5 kilometer, 
vandringstid 1 timme, svårighetsgrad lätt.

Dag 5. Croagh Patrick, det heliga berget Idag besöker vi Irlands 
heliga berg Croagh Patrick. Berget har en pyramidformad topp 
med utsikt över Clew Bay. Många pilgrimer besöker berget varje 
år då det sägs att Saint Patrick tillbringat fyrtio dagar och fyrtio 
nätter med att fasta på toppen. Berget var avgörande för hans 
kampanj att konvertera det keltiska folket till kristendom. Längd 7 
km, vandringstid 3–4 timmar, svårighetsgrad utmanande.

Dag 6. Galway – Clonmacnoise – Dublin Efter frukost åker vi 
österut. 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 får en fantastisk 

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, på ön Inisbofin, på grönskande hedar och vackra 
bergsstigar. Vi hinner även med att besöka charmiga Dublin där vi provar whisky på ett prisbelönt destilleri.

vy av klosterruinerna där Shannon-floden stilla flyter förbi. 
På eftermiddagen anländer vi till Dublin och checkar in på 
Rochestown Park Hotel & Spa i utkanten av staden. Idag besöker 
vi även Kilbeggan whiskydestilleri. Här får vi en guidad tur som 
avslutas med whiskyprovning. På kvällen äter vi gemensam 
middag på hotellet. Längd 10 km, vandringstid 2,5 timmar, 
svårighetsgrad lätt.

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. Leden 
går brant uppför till Poulanass-vattenfallet och leder fram till en 
utsiktspunkt som bjuder på makalösa vyer över Upper Lake. Vi 
fortsätter vandringen bland klipporna tills stigen vänder nedåt 
och leder oss fram till pittoreska Glenealo-dalen och tillbaka ner 
till Glendalough-dalen. Gemensam middag på hotellet. Längd 9 
km, vandringstid 3,5 timmar, svårighetsgrad medel.

Dag 8. Dublin – Hemorten Efter frukost på hotellet har vi egen tid 
för att upptäcka Dublin, en mysig nöjesmetropol som fostrat flera 
litterära giganter och Nobelpristagare. Vi samlas igen under tidig 
eftermiddag för avfärd 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). 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. 



www.rolfsbuss.se103

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Cykel Flandern
med mysiga Maaseik och historiska Maastricht

Belgiska Flanderns flacka landskap passar perfekt för en 
cykelsemester. Vi bor i Maaseik där den charmiga stadskärnan 
bjuder på ett bra utbud av mysiga pubar och restauranger. Tre 
dagar ägnas åt cykling under resan. På våra bekväma elcyklar 
färdas vi längs grönskande åkermark, gröna poppelskogar, 
slingrande floder och genom pittoreska byar. Lunchpaket får vi 
från hotellet och det avnjuts längs vägen. Dagen före hemfärd gör 
vi en utflykt till Maastricht, Nederländernas äldsta stad, där vi gör 
en guidad rundtur och provar vin.  

Avresedatum:  27/6, 15/8

6 dagar

fr  8 975:- 

6 dagar

fr  12 975:-

7 dagar

fr  15 975:- 

8 dagar

fr  16 475:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Cykel Holland
vackert landskap med ängar och gårdar

Landet förknippas ofta med tulpaner och vårens blomsterprakt, 
men med sitt platta landskap och stora nätverk av cykelvägar 
är Holland ett av Europas mest cykelvänliga länder. På vår resa 
bor vi fyrstjärnigt i ett vackert naturområde utanför Nunspeets 
centrum. Tillsammans med vår reseledare gör vi gemensamma 
dagsutflykter på cykel till orter och sevärdheter i området runt 
Nunspeet, Harderwijk, Vierhouten och Elburg. Cykel ingår, men 
elcykel hyrs mot en extra kostnad. Under vår resa åker vi även till 
Amsterdam för en gemensam båttur i staden som tack vare sina 
många kanaler ofta kallas för Nordens Venedig.

Avresedatum:  17/5, 6/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Cykel Provence 
på elcykel bland lavendel och olivträd

Vackra Provence bjuder på bergsmassiv, naturparker och 
makalösa vyer. Vi flyger till Marseille och upplever sedan sex 
spännande dagar i sadeln där historiska sevärdheter och 
fascinerande byar avlöser varandra längs vår väg. Vi stannar till 
exempel i berömda Grottes de Thouzon, ett stort grottsystem som 
är omkring 60 miljoner år gammalt, och Saint-Rémy-de-Provence 
där vi tar en promenad i Vincent van Goghs fotspår och besöker 
den lokala marknaden, en av de största i hela regionen. Det blir 
även vinprovning i berömda vinbyn Châteauneuf-du-Pape och ett 
stopp i den välbevarade medeltida byn Les Baux. 

Avresedatum: 5/5, 26/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Cykel Loiredalen
på elcykel i Frankrikes trädgård

På den här resan upptäcker vi den bördiga Loiredalen från cykel-
sadeln och bor på flera olika hotell, där vi äter gemensam middag, 
under dagarna i Frankrike. Vi startar i charmiga staden Blois, känd 
för sitt slott, som enligt legenden var platsen där Jeanne d’Arc 
blev välsignad av påven år 1429. På våra cyklar följer vi sedan det 
Unescolistade områdets vackra floder genom vinfält och skogar,  
besöker pittoreska byar och njuter av det som brukar kallas 
Frankrikes trädgård. Det berömda trädgårdsslottet Villandry är 
vårt utflyktsmål en av dagarna.

Avresedatum: 10/5, 6/9, 13/9
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8 dagar

fr  12 975:-

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 
cyklingen 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. Cirka 53 km.

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 
signaturen 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. Cirka 31 km.

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 hemresan 
passerar vi Circuit Mallorca och kusten vid S’Arenal innan vi är 
tillbaka på hotellet. Cirka 44 km.

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: 8/4, 6/5, 26/8, 20/9, 8/10

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. Cirka 41 km.

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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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 6 
middagar · utflykter enligt program · cykelhyra · cykelguide
 · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 575:- · hyra cykelhjälm från 90:-  
· entréer
Speciellt: Cykeldagarna kan komma att genomföras i en 
annan ordning.
Avresedatum: 12/4, 25/4, 4/5, 10/5, 16/5, 24/5, 23/8, 7/9, 
13/9, 19/9, 27/9, 4/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

7 dagar

fr  13 475:-

Dag 1. Hemorten – Toscana Vi flyger till Italien och tar oss till vårt 
Hotel Country Club, beläget ungefär en mil utanför den pittoreska 
staden Lucca. Här ska vi ska bo sex nätter och samtliga dagar 
ingår frukost och middag. 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 förbokas inför 
resan.

Dag 2. Lucca Idag cyklar vi till Lucca, födelseplatsen för den 
store kompositören Giacomo Puccini. En cykeltur längs den 
historiska stadsmuren är ett måste. Här går en fin promenad- och 
cykelväg på muren som ger en vy in i staden över kyrkor och torn 
som reser sig över hustaken. Vi har gott om tid att ägna åt att 
upptäcka gamla stan och beundra några av de många kyrkorna, 
såsom katedralen San Martino samt San Frediano-basilikan. Den 
musikintresserade kan besöka det lilla museet som finns i huset 
där mästaren Puccini föddes. Under eftermiddagen cyklar vi åter 
till vårt hotell. Cirka 45 km.

Dag 3. Pisa längs floden Arno Vår första cykeldag går ut på att 
utforska området kring floden Arno och vi börjar med att ta vår 
buss till den medeltida byn Vicopisano. I byn finns historiska 
byggnader, till exempel fästningen som har utformats av den 
berömde konstnären och arkitekten Brunelleschi. Härifrån cyklar 
vi 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 via basilikan San Piero a Grado 
vidare 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. Cirka 41 km.

Dag 4. Toscana 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. Certaldo och San Gimignano Vi reser med vår buss till 
Tavarnelle och härifrån börjar en ljuvlig cykelfärd längs de typiska 

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 Lucca, men hinner se mycket mer från 
cykelsadeln under våra dagar i fantastiska Toscana.

Toscanavägarna kantade av cypresser, vinfält, medeltida byar och 
historiska borgar. På vägen stannar vi i Certaldo som är staden 
där Giovanni Boccaccio, som brukar kallas novellens skapare, 
levde. Decamerone som består av 100 noveller är hans mest 
kända verk. Vi cyklar vidare till San Gimignano som är berömt för 
sina medeltida torn, idag betydligt färre än de 72 som en gång i 
tiden reste sig över staden. Vi har lite egen tid för att promenera 
genom den välbevarade idyllen och på egen hand kan man besöka 
stadens domkyrka där väggarna är dekorerade med fresker från 
1300-talet. På eftermiddagen blir vi hämtade av vår buss som tar 
oss tillbaka till hotellet. Cirka 35 km.

Dag 6. Montecarlo och Vinci Efter frukost cyklar vi ut i den vackra 
och kuperade toskanska landsbygden. Vi tar oss upp i den lilla byn 
Montecarlo som ligger på en höjd och därmed också bjuder på 
sagolik utsikt. Via landsvägar och cykelvägar tar vi oss vidare och 
når senare Leonardos födelsestad Vinci. Där får vi lite tid till att 
på egen hand promenera på de smala, pittoreska gatorna. De som 
önskar kan besöka Leonardos museum med teckningar, målningar 
och maskiner gjorda av detta berömda geni. Vi cyklar vidare till 
en typisk italiensk gård för en trevlig vinprovning med tilltugg. 
Därefter hämtas vi av bussen som tar oss tillbaka till hotellet. 
Cirka 52 km.

Dag 7. Toscana – Hemorten Efter frukost har vi fri tid innan 
bussen tar oss till flygplatsen och vårt flyg hemåt.

För mer information om cykelturerna besök vår hemsida.
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7 dagar

fr  11 475:-

Cykel Gardasjön
på elcykel vid Italiens största sjö

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Riva del Garda Vi flyger till Italien och tar oss 
sedan vidare till Riva del Garda som ligger vid Gardasjöns norra 
strand. Vi checkar in på Hotel Brione eller Hotel Ambassador 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. 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 Riva del Garda 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 och utmed sjön Cavedine tills vi slutligen når vinregionen 
Vino Santo. Här gör vi ett stopp på en vinkällare för en enklare lunch 
och vinprovning innan det är dags att åter sätta oss på våra cyklar 
och ta oss tillbaka till Riva del Garda och vårt hotell. Cirka 45 km.

Dag 3. Tenno och medeltida byar Vi börjar dagen med att cykla via 
små sidovägar uppåt mot Tenno där vi gör ett stopp för att ta några 
bilder av Tennosjöns smaragdfärgade vatten. Efter denna sköna 
paus tar vi oss till den pittoreska medeltida byn Canale di Tenno. Vi 
fortsätter sedan till den lilla byn Calvola för att njuta av en enklare 
lunch av typiska lokala produkter. 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. Cirka 40 km.

Dag 4. Riva del 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 passerar 
den vackra staden Rovereto och når slutligen Volano där vi gör 
ett stopp för att titta närmare på den imponerande borgen Castel 

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
3 enklare luncher · 6 middagar · utflykter enligt program · 
cykelhyra · cykelguide · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 375:- · hyra av cykelhjälm från 90:- 
Avresedatum: 20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 1/6, 31/8, 7/9, 
14/21, 28/9, 5/10, 12/10

Följ med oss till Gardasjön där vi på elcykel 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.

Pietra där vi får en enklare lunch och vinprovning. Efter detta besök 
cyklar vi tillbaka till Riva del Garda och vårt hotell. Cirka 60 km.

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 
elektriska cyklar tar vi oss längs sjön och sedan 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” och till Malcesine där vi får lite fri tid innan det 
är dags att återvända till Riva del Garda med båt. Cirka 35 km.

Dag 7.  Riva del 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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Avresedatum:  26/4, 10/5, 23/5, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10

8 dagar

fr  14 975:-

8 dagar

fr  15 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Cykel Apulien 
på elcykel genom grönskande olivlundar

Följ med på en härlig cykelresa genom Apuliens bördiga 
landskap vid det Adriatiska havet. Vår bas under denna resa 
är den mysiga staden Cisternino där vi bor på en höjd med 
utsikt över Itriadalens gröna olivlundar. Resan bjuder på fem 
gemensamma cykeldagar. Vår första cykeltur tar oss genom en 
förtrollande del av Itriadalen och vidare till den Unescolistade 
byn Alberobello med sina vackra stenmurar och trullihus 
som är unika för den här delen av världen. Dag två cyklar vi 
omgivna av olivträd så långt ögat kan nå och stannar till för en 
olivoljeprovning hos en av de många oljekvarnarna. Därefter 

beger vi oss till ”Den vita staden” Ostuni. Cykeltur tre går till 
den antika byn Locorotondo som sägs ha grundats av greker på 
väg hem från det trojanska kriget och sedan vidare till Martina 
Franca, känd för sin fantastiska barockarkitektur. Vi gör även 
ett stopp vid en vingård för att smaka på de lokala vinerna. Efter 
en fri dag är det dags att cykla till kusten och den pittoreska 
fiskebyn Monopoli med sin antika stadskärna och vidare till 
Polignano a Mare med sina röda klippor. Resans sista cykeldag 
går över vackra Murgiaslätten till den Unescolistade staden 
Matera belägen på en kalkstensklippa där vi besöker området 
Sassi med sina fascinerande grottkvarter.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Cykel Kroatien 
på elcykel till Adriatiska havets pärlor

I det kroatiska kustområdet kring Zadar cyklar vi på våra elcyklar 
genom ett vackert och historiskt intressant landskap. Vi bor på 
fyrstjärnigt hotell vid stranden i Biograd under hela resan. Staden 
är en perfekt utgångspunkt för att utforska Kroatiens natur och 
kultur. Vi gör fem cykelturer under vistelsen. Vi passerar bland 
annat lantliga och fridfulla byar, provsmakar lokala specialiteter 
och besöker naturparken Vrana. Resans sista tur går till Zadar där 
vi har tid att upptäcka staden. På bryggan njuter vi av de vackra 
tonerna som skapas i den berömda havsorgeln tack vare vågornas 
rörelse.

Avresedatum:  18/4, 9/5, 23/5, 12/9, 26/9, 10/10

8 dagar

fr  15 475:-

Cykel Österrike 
Salzkammergut och Wachaudalen

I regionen Salzkammergut finns underbar natur och trivsamma 
byar. Vi börjar i Bad Goisern och gör tre cykelturer därifrån. Den 
första går till sjön Wolfgangsee där vi efter en båttur tar oss med 
tåg uppför berget Schafberg. Vi gör även en tur i Salzkammerguts 
nästan ändlösa sjödistrikt. En av dagarna cyklar vi längs floden 
Traun och når fram till alpbyn Hallstatt, ofta omnämnd som en 
av Europas vackraste platser. Efter fyra dagar förflyttar vi oss till 
Emmersdorf vid floden Donau. Härifrån cyklar vi bland annat i 
den vackra Wachaudalen där vi besöker en vingård för lunch och 
vinprovning. 

Avresedatum: 7/6, 27/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo



www.rolfsbuss.se 108

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Kryssning Barbados
med Trinidad, Grenada och St. Lucia

Drömresan börjar med några dagar i Barbados där vi bland 
annat gör en guidad tur med besök på en sockerplantage och 
i den pittoreska staden Bridgetown. Den fjärde dagen kliver vi 
ombord på Royal Caribbeans fartyg Rhapsody of the Seas, där 
vi har helpension. Under en vecka till havs kastar vi ankar vid 
Tobago, Trinidad, Grenada, St. Vincent, Dominica och St. Lucia. 
Kryssningen bjuder på sagolik natur, kritvita stränder, historiska 
sevärdheter och kreolsk mat. Det finns även bland annat möjlighet 
att snorkla och se världens första skulpturpark under havsytan. Vi 
återvänder sedan till Barbados för att flyga hemåt.

Avresedatum: 2/12

8 dagar

fr  21 975:-

13 dagar

fr  29 975:-

13 dagar

fr  26 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Kryssning Holland  
vår i Nederländerna

På denna härliga kryssning med utgångspunkt i Amsterdam, 
Holland utforskar vi både Nederländerna och Belgien ombord 
på kryssningsfartyget M/S Amadeus Princess. Vi glider fram 
mot Arnhem som bjuder på ett händelserikt förflutet och 
sedan vidare mot Middelburg med sina historiska kanalhus och 
krokiga gränder. Fartyget angör sedan en av medeltidens största 
och rikaste städer, Gent, som bjuder på härliga sevärdheter 
såsom S:t Bavo-katedralen och det vackra klocktornet. 
Vi utforskar därefter den berömda staden Brygge med sin 
Unescolistade medeltida stadskärna innan vi kryssar vidare mot 
diamanthandelns centrum Antwerpen. Här tillbringar vi dagen 

i staden känd för våfflor, choklad och öl. Omgivna av fantastisk 
arkitektur från olika epoker njuter vi av den trevliga staden. Efter 
det åker vi vidare mot den Unescolistade väderkvarnsparken 
i Kinderdijk för en båttur på kanalen innan det bär av mot 
den storslagna hamnstaden Rotterdam. Rotterdam är den 
näst största staden i Nederländerna och känd som landets 
arkitekturstad. Här finns det mycket att uppleva. Du kan gå på 
en shoppingrunda, njuta av god mat och besöka en rad museer 
och sevärdheter. Åter i Amsterdam åker vi slutligen på en guidad 
båttur där vi får se de vackra och unika husen längs med stadens 
kanaler. Vi avslutar denna fantastiska kryssningsresa med en 
galamiddag ombord.

Avresedatum: 26/4

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Kryssning Brittiska öarna
med Inverness, Belfast, Holyhead och Cork

En kryssning som tar oss från Amsterdam till Storbritanniens 
samtliga delar: England, Skottland, Wales och Nordirland. Vi 
besöker även Irland. Resan tar oss till oändliga hedlandskap, 
praktfulla slott och både små och stora städer. Besök ett 
whiskydestilleri, följ med på en båttur på Loch Ness, testa 
publivet i Glasgow och se hamnen där Titanic byggdes innan du 
går i Beatles fotspår i Liverpool. Vi djupdyker i Wales hisnande 
historia och styr sedan mot den ”gröna ön”, med stopp i Waterford 
och Cork. Avslutningsvis kastar vi ankar vid Dover och promenerar 
längs de vita klipporna, innan vi återvänder till Amsterdam.

Avresedatum: 16/8
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8 dagar

fr  22 975:-

13 dagar

fr  25 575:-

8 dagar

fr  21 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm 

Kryssning tre floder 
med Rhen, Main och Donau

En seglats på floden Rhen bjuder på såväl historiska skatter 
som förtrollande skönhet. Vi flyger till Frankfurt där en buss 
möter upp och kör vidare till Köln, där vi kliver ombord och gör 
oss hemmastadda i bekväma hytter. Under resan lägger vi till i 
vinstaden Rüdesheim i den världsarvslistade Rhendalen och gör 
ett stopp i charmiga Miltenberg. Vinprovning i Wertheim och ett 
besök i Europas mest kända barockpalats i Würzburg står också 
på vår lista, följt av besök i det romantiska världsarvet Bamberg. 
Därefter angör vi Nürnberg och upptäcker Regensburg, innan 
kryssningen avslutas i Passau. Hemresa sker från Münchens 
flygplats.

Avresedatum: 21/5

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Kryssning Rhen  
från Amsterdam till Basel

Kryssning Island & 
Brittiska öarna i vikingarnas fotspår 

Denna kryssning tar oss längs floden Rhen, och precis som dess 
sträckning korsar vi flera landgränser. Det blir en tjusig seglats 
där vi bjuds på historiska skatter och förtrollande skönhet. Vi 
flyger till Amsterdam där vi går ombord på vårt kryssningsfartyg 
och checkar in i bekväma hytter innan vi äter en gemensam 
middag. Dagen därpå bjuder på en klassisk kanalkryss då vi 
får veta mer om den multikulturella huvudstaden och dess 
fascinerande historia. Under eftermiddagen kastar vårt 
kryssningsfartyg loss och påbörjar färden söderut. Under 
resan lägger vi till i tyska Köln och upptäcker staden genom 
en stadsrundtur innan vi kryssar vidare mot Rhens största 

biflod Mosel. Vi passerar gamla majestätiska borgruiner, branta 
vinodlingar och pittoreska samhällen på vår väg till den mäktiga 
borgen Reichsburg Cochem där vi njuter av en härlig utsikt 
över Moseldalen. Koblenz, den idylliska orten Rüdesheim och 
romantiska Heidelberg vid floden Neckar är andra ställen vi 
upptäcker under de kommande dagarna. Dag 7 välkomnas vi 
till den franska staden Strasbourg i vinregionen Alsace. Här gör 
vi en stadsrundtur och ser bland annat den magnifika gotiska 
katedralen Notre-Dame. Morgonen efter är vi framme i Basel i 
Schweiz, vår slutdestination, och härifrån går flyget hem.

Den här kryssningen med helpension ombord tar oss norrut från 
den nederländska huvudstaden Amsterdam. Efter några dagar på 
vårt kryssningsfartyg når vi mytomspunna och dramatiska Island 
och landets näst största stad Akureyri, med fina museer och en 
botanisk trädgård. Dagen därpå kastar vi loss och fortsätter mot 
huvudstaden Reykjavik där vi får en heldag och en natt innan 
resan går vidare mot Nordirlands huvudstad Belfast, engelska 
hamnstaden Liverpool och Dover vid Engelska kanalen. Under 
sen eftermiddag lämnar vi England bakom oss medan vi avnjuter 
en festlig avslutningsmiddag ombord. Tidigt på morgonen når vi 
återigen Amsterdam. 

Avresedatum: 15/5, 26/7, 19/8, 16/9

Avresedatum: 4/8
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  20 975:-

Dag 1. Hemorten – Oslo – Kirkenes Vi reser med buss till 
Gardermoens 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. 

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 landskapet 
till Hammerfest innan vi vid lunchtid går ombord på fartyget igen. 
Utflykten ingår i resans pris. Vi äter middag ombord. Vid midnatt 
lägger vi till i Tromsö.

Dag 4. Vesterålen och Lofoten På morgonen lägger vi till i 
Harstad. Under eftermiddagen blir det en timmes uppehåll i 
Stokmarknes. Här finns Hurtigrutemuseet som går att besöka 
på egen hand i mån av tid, inträde tillkommer. Nära Trollfjorden 
har havsörnen sitt rike och här erbjuds örnsafari som en extra 

Hurtigruten Kirkenes – Bergen 
Hurtigruten etablerades redan 1893 och sträcker sig mellan Bergen i söder och Kirkenes i norr. Under denna 
södergående 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.

utflykt. Vi kommer att åka tenderbåt på öppet hav med ungefärliga 
ankomst- och avgångstider: 16.30–18.25. Under utflykten bjuds 
vi på kaffe, kakor och smakprov på torrfisk. Vi rekommenderar 
bekväma skor och varma kläder. Flytvästar finns att låna. 
Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 1 825:- 
Middag på kvällen.

Dag 5. Helgelandskusten, polcirkeln, Sju systrarna Tidig 
morgon 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 
bergstopparna Sju systrarna. Under eftermiddagen passerar vi 
Vegaöarna. Middag på kvällen.

Dag 6. Trondheim och Kristiansund Vi angör Trondheim. En 
lokalguide 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. Middag på kvällen.

Dag 7. Bergen – Ål 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 Ål och Thon Hotel Hallingdal. Middag på kvällen.

Dag 8. Ål – Hemorten Efter frukost startar resan mot Göteborg. 
Det finns möjlighet att bli avsläppt vid någon av våra 
ordinarie påstigningsplatser utmed E6:an. Vi beräknas nå 
Göteborg cirka 19.00. Bussen fortsätter sedan mot Landvetters 
Bilhotell, Landvetters flygplats, Bollebygd, Borås och Ulricehamn.
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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 6 375:- · 
tillvalsutflykter · uppgradering till andra hyttkategorier
Avresedatum: 12/5, 19/5, 25/5, 2/6, 8/6, 11/7, 21/7, 27/7, 2/8, 4/8, 
18/8, 21/8, 24/8, 4/9, 21/9

Fartygsinformation  
12/5 M/S Nordkapp
19/5 M/S Kong Harald
25/5 M/S Polarlys
2/6 M/S Nordlys
8/6 M/S Nordnorge
11/7 M/S Nordnorge
21/7 M/S Richard With

27/7 M/S Nordlys
2/8 M/S Nordnorge
4/8 M/S Kong Harald
18/8 M/S Nordlys
21/8 M/S Polarlys
24/8 M/S Nordnorge
4/9 M/S Nordnorge
21/9 M/S Nordkapp

Hyttinformation  
Ospecificerad insideshytt utan fönster (ingår i resans pris).
Ospecificerad utsideshytt med begränsad eller ingen utsikt, 
tillägg från 4 975:- per hytt.
Ospecificerad utsideshytt nedre däck, tillägg från 8 475:- per hytt.
Ospecificerad utsideshytt övre däck, tillägg från 11 175:- per hytt. 

Hyttkategorier och tillägg för uppgradering av hytt varierar 
mellan fartyg och avresedatum.
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8 dagar

fr  21 475:-

8 dagar

fr  21 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Kryssning Hurtigruten norrut 
Bergen – Kirkenes 

Hurtigruten, mellan Bergen i söder och Kirkenes i norr, brukar 
kallas världens vackraste sjöresa. Under resan tillbringar vi 
sex nätter ombord och gör flera spännande utflykter. Vi tar oss 
med buss till vintersportorten Ål där vi övernattar. Nästa dag 
reser vi vidare över högfjällsplatån Hardangervidda mot Bergen 
där vi gör en stadsrundtur med lokalguide som avslutas vid 
Hurtigrutenkajen. Innan vårt fartyg avgår får vi våra hytter och 
äter en första middag ombord. Under hela resan ombord på 
Hurtigruten har vi helpension. De kommande dagarna seglar vi i 
Storfjorden och den 15 kilometer långa Geirangerfjorden, ett av 
Norges mest besökta turistmål. Vi upptäcker Trondheim och vi Avresedatum:  24/7, 18/8, 3/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Kryssning Rhône  
Saône magiska landskap och pittoreska byar

Njut av magiska landskap, pittoreska byar och storslagna 
byggnadsverk medan vi kryssar fram på floderna Rhône och 
Saône. Vi flyger till Marseille och en kort bit bort väntar vårt 
kryssningsfartyg, där vi bor bekvämt med helpension. Innan 
fartyget reser norrut upptäcker vi Marseille. Första stoppen på 
kryssningen blir charmiga Arles och påvarnas stad Avignon. 
Dag 4 väntar fantastiska naturupplevelser på turen genom 
Vercorsmassivet i utkanten av Alperna, och i pittoreska Die 
stannar vi för provsmakning av mousserande vin. Två dagar ägnas 
åt Lyon, charmiga Mâcon och ett vingårdsbesök i Beaujolais. 
Kryssningen avslutas med en galamiddag.

Avresedatum: 23/8

13 dagar

fr  27 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Kryssning östra 
Medelhavet med Jerusalem, Aten och Neapel

Res på Medelhavet med ett av världens största kryssningsfartyg. 
Vi flyger till Rom och i hamnstaden Civitavecchia går vi ombord 
på vårt eleganta kryssningsfartyg Odyssey of the Seas där vi 
äter middag och fortsättningsvis har helpension under vistelsen 
ombord. Under två dagar färdas vi mot den östra delen av 
Medelhavet. Koppla av på soldäck, njut av matupplevelser och 
låt dig ryckas med av underhållningen. Vi angör sedan en rad 
städer och kan följa med på flera utflykter. Vi upptäcker Limassol, 
Jerusalem, Ashdod, Haifa, Kusadasi, Aten och Neapel. En resa 
med allt från svajande palmer till historiskt betydelsefulla platser

Avresedatum: 6/5

passerar den osynliga, men ändå så omtalade, polcirkeln som 
markerar gränsen till Arktis. Vi får också förmånen att se den 
1 000 meter höga Lofotsväggen träda fram i horisonten. Dag 6 
går vi av vårt fartyg i Tromsö och upplever Nordkalottens Paris 
under tre timmar i buss tillsammans med vår lokalguide. Under 
fartygets uppehåll i Honningsvåg reser vi med buss till Europas 
nordligaste utpost: Nordkap. Från den 307 meter höga klippan är 
det öppet hav hela vägen till Nordpolen. Därefter färdas vi med 
fartyget till Kirkenes och tar flyget till Oslo för vidare bussfärd 
hemåt.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8–12 dagar

fr  16 575:-

Dag 1. Hemorten – Barcelona Vi flyger till Barcelona som är 
huvudstad i den spanska regionen Katalonien. Denna spännande 
stad med en 2 000-årig historia lockar turister från hela världen 
som gärna flanerar längs gågatan La Rambla och genom de 
charmiga gränderna i gamla stan Barri Gòtic. Vi blir upphämtade 
av vår buss som tar oss till hamnen där vi stiger ombord på vårt 
fina kryssningsfartyg. Efter incheckning lämnar vi Barcelona och 
kryssar ut på Medelhavet. Vi äter gemensam middag och har 
fortsättningsvis helpension under vår vistelse ombord. 

Dag 2. Palma de Mallorca På morgonen anländer vi till den 
populära semesterön Mallorcas huvudstad Palma. Ett bra ställe 
att börja sin upptäcktsfärd är den enorma, gotiska katedralen 
ovanför hamnen som byggdes med anledning av det kristna 
återtagandet från morerna. Bakom katedralen ligger de gamla 
moriska baden, Banys Arabs, som utgör den mest välbevarade 
moriska arkitekturen i staden. Runt dessa byggnader brer gamla 
stan ut sig med ett virrvarr av smala gator och gränder. Klockan 16 
lättar vi ankar och fortsätter mot Frankrike.

Dag 3. Marseille Provence Idag angör vi Frankrike och Marseille 
som är landets andra största stad. På 600-talet f.Kr. grundades 
den grekiska kolonin Massalia och därmed är staden en av 
Frankrikes äldsta. Marseille var viktig som hamnstad redan 
under den grekiska tiden och idag förvaltas arvet av bland 
annat den gamla hamnen Vieux-Port med fiskebåtar och en 
livlig fiskmarknad. På klippön If finns det berömda slottet 
Château d’If som mellan 1500- och 1800-talet fungerade som 
statsfängelse och som förekommer i Alexandre Dumas d.ä:s 
roman ”Greven av Monte Cristo”. Under tidig kväll är det dags för 
vårt kryssningsfartyg att segla vidare mot Italien.

Dag 4. La Spezia La Spezia är en av Italiens största och viktigaste 
hamnstäder och hyser stora delar av den italienska flottan. Vi 
angör på morgonen och har hela dagen på oss att utforska staden 
och dess omgivningar. La Spezia ligger mitt i vad som brukar 
kallas för ”Poeternas bukt” och ses som porten till det vackra 
kustområdet Cinque Terre, känt för sina vandringsleder. Till de 
olika pittoreska byarna i Cinque Terre tar man sig lätt med tåg. La 
Spezia är också en utmärkt bas för utflykter till populära platser 
som Pisa och Florens. Under kvällen lättar vi ankar.

Dag 5. Civitavecchia Tidig morgon anländer vi till hamnstaden 
Civitavecchia, belägen cirka sju mil norr om Rom. Detta är en 
utmärkt utgångspunkt för en tur till Italiens huvudstad och 

Kryssning Medelhavet 
med Spanien, Italien och Frankrike
Vi kryssar på Medelhavet med ett av världens största kryssningsfartyg. Det blir en härlig resa där vi får en kombination 
av det mesta: stora hamnstäder och badorter med både antika stadsdelar och modern arkitektur. Medelhavet bjuder på 
en fantastisk mångfald med kultur, sandstränder, promenadstråk med vajande palmer och kulinariska upplevelser.

dess många sevärdheter. Tåg härifrån till Roms centralstation 
Termini går minst en gång i halvtimmen. I den eviga staden finns 
storslagna monument från olika epoker, såsom Colosseum, 
Pantheon, Fontana di Trevi och Peterskyrkan, men också 
pittoreska gränder, bra shopping och massor av kaféer och 
restauranger. Önskar man besöka Vatikanmuseerna med Sixtinska 
kapellet är det en god idé att förboka biljetter för att undvika de 
långa köerna, besök vår hemsida för aktuell information. Föredrar 
man att stanna i Civitavecchia kan man besöka den mäktiga 
Michelangelofästningen och den charmiga gamla stadskärnan. På 
kvällen lämnar fartyget Civitavecchia och styr mot Neapel.

Dag 6.Neapel Vårt läge i Neapelbukten denna dag ger oss närhet 
både till ön Capri och regionen Kampaniens pulserande huvudstad 
Neapel. Stadens historia sträcker sig 2 700 år tillbaka i tiden, och 
i den Unescolistade stadskärnan är gatunätet detsamma som 
under grekisk-romersk tid. Här finns den pittoreska gatan Via San 
Gregorio Armeno, som kantas av lokaler där man tillverkar och 
säljer de berömda neapolitanska julkrubborna med tillhörande 
figurer. I stadens monumentala del kan man beundra kungliga 
slottet, Galleria Umberto I och operahuset San Carlo. Arkeologiska 
museet tillhör världens främsta, med fynd från de städer som 
begravdes vid vulkanen Vesuvius utbrott 79 e.Kr. Den fascinerande 
antika staden Pompeji ligger en 40 minuters tågresa bort. Under 
en promenad i det arkeologiska utgrävningsområdet får man en 
god bild av det dagliga livet i en romersk stad. Från Neapel till 
den berömda klippön Capri, där den svenske läkaren Axel Munthe 
byggde sin Villa San Michele i slutet av 1800-talet, tar det 50 
minuter med katamaran. På kvällen är det dags att kryssa västerut 
mot Spanien.

Dag 7. Till havs Idag ägnar vi oss åt avkoppling under vår 
seglats på Medelhavet. Passa på och upptäck allt som vårt 
kryssningsfartyg erbjuder ombord. 

Dag 8. Barcelona – Hemorten Efter frukost checkar vi ut från vårt 
fina kryssningsfartyg och beger oss till flygplatsen för vidare färd 
hemåt.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · transfers · kryssning 7 nätter ombord i 2-bädds 
insideshytt · helpension ombord · hamnavgifter · reseledare
Tillägg: Utsideshytt från 2 975:- per hytt · enkelhytt på 
förfrågan · dricks till lokala guider och personal cirka 3 euro 
per dag och resenär  
Avresedatum: 23/4, 21/5, 2/9, 15/9, 8/10, 15/10, 6/11
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  13 975:-

Dag 1. Hemorten – Makarska Vi flyger till Split. Vår buss tar oss till 
hamnen i Makarska och vår båt av premiumklass. 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. Ombord finns även en 
mindre matsal och ett soldäck. Vi övernattar 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 
eftermiddagen 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 
cirka 27 euro per person). Vi rekommenderar en promenad på 
toppen av den 1 940 m långa stadsmuren (kostnad cirka 34 euro per 
person). Vi tar oss sedan på egen hand tillbaka 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 – Korčula Efter frukost åker vi till ön Korčula, 
födelseplatsen för den berömda upptäcktsresanden Marco Polo. 
Vi stannar till i någon av vikarna utmed vägen för lunch ombord. 
Staden Korčula 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 Korčulas hamn.

Dag 6. Korčula – Hvar Tidig avresa mot Pakleni-öarna för 
lunch och ett svalkande dopp innan vi fortsätter mot ön Hvar. 

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.

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 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 historisk 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 
flygplatsen där vi flyger hemåt.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · transfers · kryssning 7 nätter ombord i 2-bädds 
undre däck · 7 frukostar · 6 luncher · en kaptensmiddag ·  
hamnavgifter · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Hytter på huvuddäck från 1 975:- per hytt · enkelhytt 
från 4 975:- · dricks till lokala guider och personal cirka 3 euro 
per dag och resenär  
Avresedatum: 13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6, 12/8, 19/8, 
26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm

8–29 dagar

fr  3 995:-

Dag 1. Hemorten – Alanya Vi flyger till Antalyas flygplats och 
åker sedan vidare till Alanya. Här bor vi på något av våra trevliga 
fyrstjärniga hotell Kleopatra Atlas Hotel, Alaiye Kleopatra Hotel, 
Gardenia Hotel, Xperia Saray Beach Hotel som alla ligger centralt.

Dag 2–7. Alanya I hjärtat av Alanya, strax nedanför klippan som 
skiljer stränderna åt, ligger busstation, basar och trevliga butiker. 
Här kan du pruta på skor, kläder, smycken och souvenirer eller 
slå dig till ro med ett glas rykande äppelte medan du observerar 
kommersen runtomkring. I hamnen, på den östra sidan, finns 
många trevliga restauranger och kaféer. Här råder en internationell 
atmosfär och nöjeslivet pulserar främst i och kring båthamnen och 
marinan i Alanya. Runt om Alanya odlas även mycket goda frukter, 
bland andra citrusfrukter, avokado och Alanya-bananen.

Dag 8. Alanya – Hemorten Upphämtning från hotellet för hemresa.

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna görs på engelska.

Stadsrundtur Under vistelsen bjuder vi på en stadsrundtur för 
alla våra resenärer. Vi möter upp reseledaren på en central plats, 
och sedan blir vi visade staden under en gemensam tur till fots. 
Anmälan görs direkt till reseledaren på plats. Utflykten ingår i 
resans pris.

Promenad till basaren Den turkiska basaren, marknaden, är 
välkänd! I Alanya finns en veckomarknad/basar flera gånger i 
veckan i olika områden i staden. Den som är närmast våra hotell 
äger rum på tisdagar och här hittar du allt från frukt och grönt till 
kläder. Vi promenerar dit tillsammans med reseledaren och får 
möjlighet att utforska och handla. Utflykten ingår i resans pris.

Gemensam middag Alanya har många trevliga restauranger och 
tillsammans kommer vi att njuta av en trevlig kväll på en av dessa 
restauranger, till självkostnadspris. Mer information ges på plats. 

Sapadere Sapadere ligger öster om Alanya och är en av de 
mest imponerande ravinerna i Turkiet. Ravinen är inbäddad i 
Taurusbergen som är landets längsta bergskedja. Lunch ingår och 

Alanya den turkiska Medelhavskusten
Alanya är med sina cirka 100 000 invånare den största och mest välbesökta av turistorterna längs den turkiska 
Medelhavskusten. Två vackra stränder skiljs åt av en hög grönklädd klippa med den magnifika 1200-talsfästningen som 
vakar över staden.

kommer att avnjutas vid ingången till ravinen. Detta är en dag där 
du får uppleva Alanyas vackra omgivningar. Utflykten behöver 
förbokas inför resan. Pris fr. 295:-

Manavgat – Side – Aspendos Aspendos har en av världens bäst 
bevarade romerska teatrar där man fortfarande ger föreställningar, 
och vi startar dagen med att besöka detta fantastiska 
byggnadsverk. På väg till Aspendos stannar vi till i Manavgat för 
att se vattenfallet. Efter en gemensam lunch blir nästa stopp vid 
Kursunlu vattenfall precis utanför Antalya stad där vi får njuta 
av naturen. På väg tillbaka stannar vi till i antika staden Side för 
att promenera runt på egen hand i det arkeologiska området.  
Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 495:-

Demre – Myra – Kekova Detta är en resa längs med kusten på 
den turkiska rivieran med vackra vyer och historiska platser. Under 
dagen blir det även en båttur. Utflykten behöver förbokas inför 
resan. Pris fr. 595:-

Pamukkale Att få se bomullsslottet, vilket Pamukkale betyder på 
turkiska, är ett måste. På den här heldagsturen startar vi tidigt på 
morgonen, ungefär vid 02.30, för att börja bussresan västerut. Vi 
gör ett par stopp innan vi kommer fram till Pamukkale, där vi får 
uppleva Hierapolis antika stad. Därefter blir det fritid. Vi är tillbaka 
i Alanya under sen kväll. Utflykten behöver förbokas inför resan. 
Pris fr. 595:-

Kappadokien – 2 dagar (med övernattning) Kappadokien är 
en av de mest magiska platserna i Turkiet och måste upplevas! 
Under 2 dagar kommer vi att besöka flera områden, bland annat 
Uchisar, Pasabagdalen och Göreme utomhusmuseum. Detta blir en 
oförglömlig resa! Utflykten behöver förbokas inför resan. 
Pris fr. 795:-

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · övernattningar i dubbelrum · transfer · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 595:- · tillvalsutflykter  
Avresedatum: Vi erbjuder avresor flera gånger i veckan med 
fyra olika reslängder. Välj mellan 8 dagar, 15 dagar, 22 dagar 
och 28 dagar. Besök vår hemsida för aktuell information och 
mer information om hotell och utflykter.



www.rolfsbuss.se 116

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 5 975:- · tillvalsutflykter 
· dricks till lokala guider och personal ombord på båten 5 euro
per dag
Avresedatum: 1/4, 14/5, 18/7, 11/8, 27/8, 12/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  21 375:-

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 flod-
kryssaren M/S Gil Eanes. Vi samlas för en välkomstdrink medan 
kaptenen och hans personal presenterar sig själva och båten. 
Sedan avnjuter vi 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 
eftermiddagen 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 den gemensamma
tillvalsutflykten till staden Vila Real med besök på barockslottet
Solar de Mateus. Man stiger sedan vid lunchtid på båten i orten
Pinhão som ligger i hjärtat av portvinsregionen. Pris fr. 795:-
Under 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 erbjuds
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. Pris fr. 995:- inklusive 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 

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.

återvänder sedan till vår båt som nu ligger i Folgosa och äter lunch
ombord. Vi kryssar vidare mot Leverinho och njuter av det vackra
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.

Alla hytter är lika stora och har likvärdig standard med AC, toalett/
dusch, sängar på golvet och fönster. Det som skiljer hytterna åt är 
de olika våningsplanen och storleken på fönster. I resans pris ingår 
hytt på huvuddäck. 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 · 7 övernattningar ombord · 7 frukostar · 6 luncher 
· 7 middagar · välkomstdrink · eftermiddagskaffe eller te med 
fika dagligen · nattsnacks · utflykter enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelhytt från 3 275:- · tillvalsutflykter · dricks till loka-
la guider och personal · dryck ombord
Speciellt: Vissa avresor har avvikande program. Besök vår 
hemsida för aktuell information.
Avresedatum: Besök vår hemsida för aktuell information.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  20 575:-

Dag 1. Hemorten – Passau Vi flyger till München och åker vidare 
till Passau där vi kliver ombord på vårt flytande hotell för de 
kommande 7 nätterna. Vi lämnar hamnen under eftermiddagen 
och blir välkomnade av kryssningsvärden innan vi serveras 
gemensam middag medan fartyget börjar sin resa genom 
Schlögener Schlinge.

Dag 2. Melk Tidigt på morgonen anländer kryssningsfartyget till 
Melk, porten till den vackra dalgången Wachau. Här tornar ett av 
Europas mest spektakulära kloster, Stift Melk, upp sig över floden. 
Den magnifika byggnaden var ursprungligen en borg och redan år 
1089 anlände de första benediktinermunkarna. Vid middagstid 
seglar vi vidare mot Ungern.

Dag 3. Esztergom – Budapest Dagens frukost intas vid foten 
av den mäktiga Esztergom-basilikan som är Ungerns största 
kyrka och dominerar stadens silhuett. Den nuvarande basilikan 
byggdes på 1800-talet, på samma plats som en tidigare katedral 
från 1100-talet. Esztergom är en av de äldsta städerna i Ungern 
och fanns redan på den romerska tiden. Vid lunch går vi på 
fartyget igen och ger oss av mot ”Donaus drottning” Budapest, 
dit vi anländer under eftermiddagen. Resten av dagen är fri att 
upptäcka staden på egen hand. Vi rekommenderar ett besök i den 
berömda saluhallen.

Dag 4. Budapest ”Donaus pärla” eller ”österns Paris”? En sak 
är säker, Budapest har mycket att erbjuda! Donau delar upp 
Ungerns huvudstad i två delar: väster om floden ligger Buda 
med sina höjder och historiska byggnader och öster om floden 
ligger Pest med sina avenyer, affärer och imponerande offentliga 
byggnader. Den välkända hängbron ”Kedjebron” förbinder de 
båda delarna. Slottsberget med hisnande utsikt över staden, 
det världsarvslistade medeltida slottet och den imponerande 
Fiskarbastionen är väl värt ett besök.

Dag 5. Bratislava Idag anländer vi till Slovakiens huvudstad 
Bratislava som ligger på gränsen till Österrike och Ungern. 
Bratislavas gamla stadskärna inbjuder tack vare sin bilfria zon 
besökare att strosa runt i lugn och ro och njuta av den härliga 

Kryssning Donau 
naturskönt landskap och huvudstäder
Ombord på vårt kryssningsfartyg gör vi en sagolik flodkryssning på Donau. Vi njuter av vacker natur, spännande historia 
och kulturella sevärdheter. Vi besöker tre länder och upptäcker lika många huvudstäder när vi går i land i ungerska 
Budapest, österrikiska Wien och Slovakiens Bratislava. Vi besöker dessutom kulturstaden Linz och natursköna Melk. 

atmosfären. Bratislava slott är stadens mest berömda landmärke 
med sin vackra arkitektur och otroliga utsikt där det ligger på 
toppen av en kulle på Donaus norra strand. Slottet går tillbaka till 
1500-talet och rymmer nu ett historiemuseum. Vid middagstid 
kliver vi på vårt fartyg igen och sätter kurs mot Wien.

Dag 6. Wien Idag upptäcker vi Österrikes huvudstad Wien 
med sina ståtliga palats, vackra parker samt det färgglada 
och speciella Hundertwasserhaus. Wiens gamla stadsdel, 
som är upptagen på Unescos världsarvslista, ligger vackert 
omgärdad av boulevarden Ringstrasse, kantad med imponerande 
byggnader. Inne i gamla stan, längs huvudstråket Graben, ser 
man bland annat det kejserliga slottet Hofburg och den gotiska 
Stefansdomen.

Dag 7. Linz Linz är Österrikes tredje största stad. I den idylliska 
stadskärnan kan man utforska historiska byggnader, mysiga 
kaféer, charmiga butiker och barockkyrkor med vackra tornspiror. 
Passa på att avnjuta det världsberömda bakverket Linzer Torte 
på hemmaplan. Från kullen Pöstlingberg får man en fantastisk 
panoramautsikt. På kvällen lämnar vi Linz bakom oss för vår sista 
seglats tillbaka till Passau. 

Dag 8. Passau – Hemorten Efter frukost checkar vi ut och kliver i 
land. Härifrån tar vi oss till Münchens flygplats för hemfärd. 

Besök vår hemsida för mer information om fartygen, uppgradering 
av hyttkategori och tillvalsutflykter. 
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10 dagar

fr  19 775:-

15 dagar

fr  29 975:-

12 dagar

fr  25 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Kryssning Dubai 
med Quatar och Saudiarabien

Följ med på en kryssning i Förenade Arabemiraten, Qatar och 
Saudiarabien. Vi tillbringar sju nätter ombord med helpension på 
det nya och lyxiga kryssningsfartyget MSC World Europa. Därefter 
tillbringar vi tid i det ständigt fängslande Dubai med två nätter 
på hotell i det näst största av de sju emiraten. Under vår resa 
upplever vi färgstarka Abu Dhabi. Denna världsmetropol ligger på 
en T-formad halvö i Persiska viken där gammalt och nytt blandas 
på ett unikt sätt. Vi möter imponerande byggnader, intressanta 
sevärdheter, lyxig shopping i världsklass samt den åtta kilometer 
långa strandpromenaden Cornichen.

Avresedatum:  10/2

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Kryssning Japan
med Filippinerna, Vietnam och Singapore

Kryssning New York
med Port Canaveral, Nassau och Ocean Cay

Vår kryssning börjar i Japans huvudstad Tokyo. På det lyxiga 
fartyget Spectrum of the Seas, där vi har helpension, får vi 
avkoppling, nöjen, god mat och dryck. Det blir flera heldagar på 
havet då vi kan ta del av båtens stora utbud, men vi gör även 
stopp i många spännande städer. Vi lägger bland annat till i 
Kobe, vackert omgivet av berg i Osakabukten, med natursköna 
trädgårdar, spännande museer och sakebryggerier. I Vietnam 
lockar Nha Trang – med kulturskatter, livliga marknader och 
härliga stränder – och Ho Chi Minh-staden, som fram till 1976 
hette Saigon. Vi checkar ut från vårt fartyg i Singapore, och 
därifrån går även flyget hem.

På denna kombinationsresa kryssar vi både till Karibien och 
tillbringar tid i New York. Vi börjar med två nätter på Manhattan 
och hinner bland annat med en bussrundtur och att uppleva 
stadens puls. Därefter går vi ombord på vårt kryssningsfartyg 
med simbassänger, dansgolv, teater med mera. Vi färdas längs 
den amerikanska östkusten och når Port Canaveral, porten till 
flera stora nöjesparker i Orlando. Öriket Bahamas väntar sedan 
och vi besöker både huvudstaden Nassau och paradisön Ocean 
Cay, där vi lär oss mer om hav och korallrev men även kopplar av i 
den tropiska miljön. Vi kryssar åter mot New York där vi har tid att 
uppleva fler sevärdheter. 

Avresedatum: 11/8

Avresedatum: 2/6

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Kryssning Seine
charmiga byar och historiska platser

Följ med på en flodkryssning längs med vackra Seine mellan 
Paris och Honfleur. Vi börjar med att äta middag ombord och 
njuta av romantiska ”Paris by night”. I sakta mak fortsätter vi 
genom ett idylliskt landskap där vårt första stopp blir Claude 
Monets berömda hus och trädgård. På vår vidare resa besöker vi 
bland annat den mysiga byn Veules-les-Roses och Côte Fleurie, 
Blomsterkusten. Den sistnämnda var runt sekelskiftet en välkänd 
tillflyktsort för parisare som ville fly staden för lite andrum. Väl 
i Honfleur gör vi en heldagsutflykt till landstigningsstränderna 
i Normandie innan vårt fartyg vänder tillbaka mot Paris. Sista 
kvällen ombord är det galamiddag.

Avresedatum: 27/6

8 dagar

fr  21 975:-
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Hurghada Vi flyger mot Hurghada. 

Dag 2.  Hurghada Vi landar i Hurghada och fortsätter med buss till 
Luxor. Här väntar fartyget M/S Nile Quest där vi ska bo i sju nätter 
med helpension. Efter ombordstigning äter vi frukost innan det är 
dags för incheckning och lunch. 

Dag  3. Luxor – Edfu Dagen börjar med en guidad tur av det forna 
Egypten på Nilens östra strand. Vi besöker tempelstaden Karnak. 
Under många århundraden var detta Egyptens religiösa centrum. 
Amontemplet från ca 1475 f.Kr. är ett av forntidens mäktigaste 
byggnadsverk. En tre kilometer lång processionsväg, kantad av 
sfinxer, leder till Luxortemplet, som byggdes till gudarna Amon, Mut 
och Khonsu. Efter utflykten återvänder vi till båten, äter lunch och 
njuter av lite avkoppling, kanske på soldäck, medan vi styr söderut 
mot Edfu. 

Dag 4. Edfu – Assuan Denna förmiddag tillbringar vi i Edfutemplet 
som grundades av Ptolemaios III år 237 f.Kr. Templet som byggdes 
till falkguden Horus ära är ett av de mest intakta templen i Egypten 
med ovanligt välbevarade reliefer och hieroglyfer. Efter besöket 
seglar vi vidare till Kom Ombo för att se dubbeltemplet, byggt till 
krokodilguden Sobek och falkguden Horus ära och vackert beläget 
intill Nilen. Åter ombord på vårt kryssningsfartyg går seglatsen 
vidare mot Assuan och ikväll är det Galabiafest med traditionella 
dräkter och musik. 

Dag 5. Assuan Idag besöker vi ett imponerande byggnadsverk av 
lite modernare karaktär. Dammen som förser hela Egypten med 
elektricitet dämmer upp Nilen och skapar Nassersjön. Vi tar därefter 
en titt på stenbrottet från vilket granit till pyramiderna levererades. 
Här finns även drottning Hatchepsuts ofullbordade obelisk. Denna 
eftermiddag får vi möjligheten att ta en tur på Nilen i de traditionella 
segelbåtarna. De kallas fellucker och är en vanlig syn i farvattnen 
kring Assuan. På kvällen efter vår middag ombord bjuds vi på nubisk 
show, typisk för Assuanregionen. 

Dag 6. Assuan eller Abu Simbel Tillbringa en lugn dag på båten, 
eller följ med på en tillvalsutflykt till de två imponerande templen 
i Abu Simbel. Utflykten bokas ombord och kostar från 120 euro per 
person. 

Det större templet är tillägnat Ramses II och anses vara ett av de 
vackraste i Egypten. Den 35 meter breda fasaden domineras av fyra 
enorma statyer som skulle visa på faraos makt inför nubierna och 
befolkningarna från söder. Två gånger om året faller solens strålar i 
gryningen direkt in, 60 meter, till templets allra heligaste kammare. 

Kryssning Nilen
spännande Egypten
Upplev faraonernas historia och den berömda arkitekturen i en av världshistoriens första civilisationer. En kryssning 
på Nilen ger oss tillgång till häpnadsväckande platser och vi besöker bland annat tempelkomplexet i Karnak och 
Konungarnas dal. Vi får även egen tid för sol och bad i Hurghada där vi bor på fint hotell med all inclusive.

Det mindre Hathortemplet är tillägnat kärleksgudinnan Hathor och 
Ramses II:s älskade drottning Nefertari. Båda templen hade idag 
legat under vatten i Nassersjön om de inte flyttats till sin nuvarande 
plats där de ligger placerade på samma avstånd från varandra i 
exakt samma position som tidigare.

Dag 7. Assuan – Luxor Idag har vi en helt ledig dag. Det är bara att 
njuta av att glida fram längs Nilen och beundra omgivningarna på vår 
återfärd mot Luxor. 

Dag 8. Luxor Idag anländer vi i Luxor och den här gången ser vi vad 
Nilens västra strand har att bjuda på. Vi besöker den spännande 
dalgången Konungarnas dal med ca 60 gravkammare. Så sent som 
1922 hittades Tutankhamons grav, fylld med tusentals ovärderliga 
skatter! Vi ska även se drottning Hatshepsuts imponerande 
terrassformade gravtempel och de kolossala Memnonstoderna. De 
två statyerna är 18 meter höga och restes på 1300-talet f.Kr. framför 
ingången till farao Amenhotep III:s gravtempel. Vårt kryssningsfartyg 
ligger kvar i Luxor sista kvällen ombord och efter middagen väntar 
underhållning i form av magdansshow. 

Dag 9. Luxor – Hurghada Efter frukost checkar vi ut och reser 
tillbaka till Röda havet och checkar in på Sea Star Beau Rivage 
Hotel. Här njuter vi av sol, bad och spännande promenader på egen 
hand. 

Dag 10. Hurghada – Hemresa Hela dagen är fri för aktiviteter och 
rekreation. Hotellet har egen sandstrand och poolområde samt spa 
där vi kan njuta av massage eller bubbelpool och bastu. Till Sakkala, 
Hurghadas moderna stadskärna, är det ca 2 km. På kvällen äter vi 
middag på hotellet och hämtas sedan av vår buss som tar oss till 
flygplatsen för hemresa. 

Tillvalsutflykt till Kairo Utflykten bokas på plats genom 
hotellet. Den som önskar kan boka en tillvalsutflykt till Kairo med 
pyramiderna, Sfinxen och Egyptiska museet. Utflykten inkluderar 
bussresa Hurghada – Kairo t/r, engelskspråkig guide, entréavgifter 
och lunch. Pris fr. 1 295:- 

Dag 11. Hemkomst Vi når vår hemort. 

10–17 dagar

fr  18 475:-

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · nätter i dubbelrum beroende på reslängd · 
7 nätter i dubbelhytt, helpension ombord · transport och 
utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 675:- · tillvalsutflykter · dricks 
ombord · visum och turistavgift
Speciellt: Besök vår hemsida för mer information och 
aktuella hotell. 
Avresedatum: 8/2, 1/3, 15/3, 16/11, 30/11
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12–16 dagar

fr 26 975:-

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

Dag 1. Hemorten – Fort Lauderdale Vi flyger till Miami. Vi får 
en guidad tur i Miami innan vi åker till vårt hotell. Hotellet håller 
mellanklass och ligger intill stranden. Efter incheckning äter vi 
gemensam middag.

Dag 2. Fort Lauderdale Efter frukost promenerar vi ner till 
hamnen där den charmiga båten 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 
lokalguide för att besöka ursprungsbefolkningen 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 Lauderdale. 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.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · hotellövernattningar med frukost · kryssning 
med helpension · hamnskatter · dricks på kryssningen · 
dricks till chaufförer · utflykter enligt program · luncher och 
middagar enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelhytt från 7 975:- · uppgradering av hyttkategori 
· tillvalsutflykter under kryssningen · inresetillstånd
Avresedatum:  22/2, 23/3, 9/11, 30/11, 15/12, 21/12

Vi erbjuder kryssningsresor som är mellan 12 och 16 dagar långa. 
Besök vår hemsida för aktuell information. Nedan beskrivs en 
12-dagarsresa. 

Kryssningsprogram 21/12 2023 Denna kryssning utgår från Fort 
Lauderdale med Royal Caribbeans fartyg M/S Odyssey of the Seas.

Dag 3. Avresa från kryssningsterminalen i Fort Lauderdale

Dag 4. Till havs

Dag 5. Till havs

Dag 6. Curacao – Vi anländer till Willemstad kl 08.00 och lämnar 
20.00

Dag 7. Aruba – Vi anländer till Oranjestad 08.00 och lämnar 17.00

Dag 8. Till havs

Dag 9. Haiti – Vi anländer till Labadee 07.00 och lämnar 17.00

Dag 10. Till havs  

Dag 11. Fort Lauderdale – Hemorten 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. 

Dag 12. Hemkomst Vi når hemorten.

Inresetillstånd krävs på denna resa. För mer information besök vår 
hemsida.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

23 dagar

fr  57 975:-

Dag 1–2. Hemorten – Auckland Vi flyger mot Nya Zeeland till 
andra sidan jordklotet. 

Dag 3. Auckland Vi ankommer till Auckland på Nordön natten 
mellan dag 2 och 3. Vi åker direkt till vårt hotell och efter en skön 
sovmorgon gör vi en stadsrundtur där vi bland annat får se den 
restaurerade viktorianska stadsdelen Parnell, känd för exklusiva 
butiker, gallerier och restauranger. Vi åker även upp på den icke 
aktiva vulkanen Mount Eden varifrån 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 Christchurch på Sydön och checkar in på 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 katamaran 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 eftermiddagen återvänder vi till vårt 
hotell i Christchurch. Pris fr. 1 175:-

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 med båt på en valsafari där det även är 

Stora Nya Zeeland 
en rundresa med 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, mäktiga berg, glaciärer, regnskog, vulkanlandskap, vinregioner och 
mycket mer. Den ultimata resan för en naturälskare!

vanligt att få se delfiner. Vi är åter på vårt hotell i Christchurch 
under kvällen. Pris fr. 1 975:-

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. I Omarama checkar vi in på vårt 
hotell och äter gemensam middag. 

Dag 7. Omarama – Lake Te Anau Vi åker mot sjön Te Anau, 
inkörsporten till Fiordland National Park, och gör ett stopp i den 
lilla byn Arrowtown.  

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 hotell i Queenstown. 

Dag 9. Queenstown – Foxglaciären Längs västkustens 
regnskogslandskap kör vi till glaciärområdet vid Sydalperna där 
Foxglaciären och Franz Josef-glaciären breder ut sig.  

Dag 10. Foxglaciären – Hokitika Idag erbjuder vi en spektakulär 
tillvalsutflykt, 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. 1 975:-

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 Hokitika där vi 
checkar in på hotell.

Dag 11. Hokitika – 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 hotell i 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 
landskapet med skogar, våtmarker och klippor. Lättare lunch ingår. 

Dag 13. Nelson – Blenheim – Picton Vi åker österut till 
vinområdet Blenheim där vi gör en vinprovning i området innan vi 
checkar in på vårt hotell i Picton.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 20 övernattningar i dubbelrum · 
20 frukostar · 2 lättare luncher · 3 middagar · transport och 
utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 12 975:- · tillvalsutflykter · visum och 
turistavgift
Speciellt: Besök vår hemsida för mer information och 
aktuella hotell. 
Avresedatum: 8/2, 4/10, 15/11

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 hotell. 

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 en vinprovning innan vi checkar in på vårt hotell 
i området.

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 hotell i 
området och äter 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 
geotermiska center Rotorua, känt för sina kokande lerpooler, 
gejsrar och uppvärmda sjöar. Vi bor två nätter på hotell. På kvällen 
är det dags för en kulturell afton med mat och dans i en maoriby.

Dag 19. Rotorua Efter frukost är förmiddagen fri och man kan 
koppla av i Polynesian Spas varmvattenkällor som ligger nära 
hotellet. Eftermiddagen kan man tillbringa på egen hand eller 
välja att följa med på en av följande 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. 575:-

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. 975:-

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 bor två nätter på hotell i 
Auckland.

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. 1 275:- 

Kryssning i Auckland Harbour Under cirka en och en halv timme 
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. 1 175:- 

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  79 975:-

Dag 1–2. Hemorten – Sydney Vi flyger till Sydney och checkar in 
på hotell 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. Vi besöker 
även Sydneys unika operahus och gör en båttur till Manly.

Dag 4. Sydney Idag tillbringar vi dagen precis som vi själva önskar. 
Under kvällen går vi gemensamt till Sydney Tower där vi äter en 
läcker 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. 

Dag 7. Uluru – Kings Canyon Vi åker tidigt till Uluru för att 
se soluppgången. 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.

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 hotell.

Dag 9. Alice Springs – Adelaide Efter frukost åker vi till flygplatsen 
för att fortsätta vår resa mot Adelaide. Väl där möts vi av vår buss och 
gör en stadsrundtur med buss innan vi checkar in på vårt hotell.

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 
Gambier och övernattar på hotell.

Oceanien Australien och Nya Zeeland
På denna smått otroliga och innehållsrika kombinationsresa hinner vi uppleva mycket av det bästa på andra sidan 
jordklotet som det gigantiska landet Australien och sagolika Nya Zeeland har att erbjuda. I Australien ser vi klassiska 
symboler som operahuset i Sydney, kängurur och inselberget Uluru, och i Nya Zeeland väntar Foxglaciären, kiwifågeln och 
storslagen natur. Dessutom provar vi flera 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 hotell i Warrnambool.

Dag 13. Warrnambool – Melbourne Efter frukost åker vi återigen ut 
på Great Ocean Road. Under dagen ser vi Loch Ard Gorge och de tolv 
apostlarna. I Melbourne bor vi en natt på hotell.

Dag 14. Melbourne – Queenstown Vi flyger till Queenstown, 
Nya Zeeland, och checkar in på vårt hotell. Under kvällen tar vi 
gondolliften 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 
Queenstowns 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. 975:-

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 nationalparken och kliver ombord på båten som tar oss 
genom det mäktiga landskapet. Utflykten inkluderar en lättare 
lunch. Pris fr. 975:-

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 engagerade 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 – Hokitika Idag kan man besöka glaciären 
genom en tillvalsutflykt (mot kostnad).
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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 20 975:- · tillvalsutflykter · dricks till 
lokala guider och chaufförer · visum 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information. 
Avresedatum: 9/11

Helikoptertur med snölandning Vi flyger med helikopter
över glaciären i cirka 20 minuter. Turen inkluderar snölandning.
Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 1 975:-

Väljer man inte tillvalsutflykten kan man med reseledaren 
vandra runt den vackra sjön Lake Matheson. Sedan åker vi längs 
västkusten mot Hokitika och stannar bland annat till i Shantytown 
för gemensam lunch. 

Dag 18. Hokitika – 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 hotell i Nelson.

Dag 19. Abel Tasman National Park Med båt tar vi oss in i 
kustnationalparken 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 en vinprovning. 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 hotell i Wellington.

Dag 21. Wellington Idag har vi fri tid i Nya Zeelands huvudstad 
Wellington. De som vill kan exempelvis besöka Museum of New 
Zealand Te Papa Tongarewa där man kan få en djupare inblick i 
landets historia och kultur (ej inkluderat).

Dag 22. Wellington – Hawke's Bay – Napier Hawke’s Bay är känt 
för sina vinområden. Vi gör en vinprovning innan vi checkar in på vårt 
hotell i Napier. 

Dag 23. Napier – 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 hotell i området. 
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 hotell. 

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. 575:-

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. 975:-

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 hotell i Auckland.

Dag 27. Auckland Hela dagen är fri för egna aktiviteter. Man kan
också boka  en tillvalsutflykt till Waiheke Island. Utflykten måste 
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. 1 275:- 

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

25 dagar

fr  55 975:-

Dag 1. Hemorten – Perth Vi flyger till Perth.

Dag 2. 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. Tillvalsutflykt Swan River Dagen är fri för egna aktiviteter. 
Man kan också välja att följa med på en utflykt på temat mat och 
vin. Båttur på floden till den kända vinregionen Swan Valley, där 
vi besöker vingården Sandalford Estate med rundtur, lunch och 
vinprovning. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 1 495:-

Dag 5. Tillvalsutflykt Rottnest Island Dagen är fri för egna 
aktiviteter. Man kan också boka en tillvalsutflykt till Rottnest 
Island. Utflykten ger oss möjlighet att njuta av den Indiska 
oceanens varma vatten, långa sandstränder och avskilda små 
vikar. Båttur till ön Rottnest Island där vi äter lunchbuffé, gör en 
rundtur och förhoppningsvis skymtar quokkan, ett litet pungdjur 
känt för sitt leende. Utflykten behöver förbokas inför resan. 
Pris fr. 1 495:-

Dag 6. Perth – Cairns Vi flyger till Cairns och checkar in på  
Holiday 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. 

Stora Australien Down Under från väst till öst
Följ med på en fantastisk och innehållsrik rundresa i Australien där vi hinner med att se mycket av den stora 
kontinenten ”Down Under”. Resan inleds på den spännande västkusten och går sedan vidare mot nordost till Cairns, 
Stora barriärrevet och regnskogen i Kuranda. Vi besöker självklart även Sydney med sitt berömda operahus. Vi 
fortsätter till ”The Outback” med den berömda klippan Uluru, även känd som Ayers Rock, och Alice Springs. Ett program 
fullspäckat med minnen för livet!

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. 
Under dagen ingår lunch. Från gondolliften Skyrail som tar oss ned 
från berget har vi en fantastisk utsikt över omgivningarna.

Dag 9. Cairns – Sydney Efter frukost checkar vi ut från vårt hotell 
och reser till flygplatsen för att flyga vidare till Australiens kanske 
mest berömda stad, Sydney. Där checkar vi in på vårt hotell för fyra 
nätter.

Dag 10. Stadsrundtur Sydney med operahuset Under en guidad 
stadsrundtur ser vi bland annat stadsdelen The Rocks, Darling 
Harbour och Bondi Beach. Vi besöker även Sydneys unika operahus 
och gör en båttur till Manly.

Dag 11. Blue Mountains och Katoomba Området Blue Mountains 
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 Frukost. Vår sista dag i Sydney tillbringas på egen 
hand. Kanske lockar en promenad i parken Royal Botanic Garden 
med vackra vyer över Sydneys hamn och Farm Cove, en lunch i 
Chinatown eller ett besök på Sea Life Sydney Aquarium. 

Dag 13. Sydney – The Olgas och Uluru Idag besöker vi 
bergsformationerna Kata Tjuta, som också kallas The Olgas, på 
närmare håll. Strax innan solnedgången tar vi oss till en plats med 
utsikt över det fantastiska inselberget Uluru som förändras på ett 
nästan magiskt vis i färg allteftersom solen försvinner i horisonten. 

Dag 14. Uluru – Adelaide Vi flyger till södra Australiens största 
stad och checkar in på Grand Chancellor Adelaide för tre nätter. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 22 övernattningar i dubbelrum · 
22 frukostar · 4 luncher · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 20 475:- · tillvalsutflykter · dricks till 
lokala guider och chaufförer · visum
Speciellt: Tillvalsutflykter arrangeras av lokala bolag. Vissa 
avresor har avvikande hotell och program. Besök vår hemsi-
da för aktuell information. 
Avresedatum:  5/3, 25/10 

Dag 15. Stadsrundtur 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 16. 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. 1 095:-

Kangaroo Island Båttur till natursköna Kangaroo Island, där vi 
beundrar de märkliga klippformationerna och spanar efter koalor, 
kängurur och sjöfåglar. Lunch ingår. Pris fr. 1 995:-

Dag 17. 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 18. Mount Gambier – Warrnambool 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 hotell i Warrnambool.

Dag 19. Warrnambool – 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 20. Melbourne Under en rundtur ser vi bland annat Federation 
Square, Fitzroyträdgården, Cook’s Cottage och St Patrick’s 
Cathedral. 

Dag 21. Yarra Valley Idag åker vi till vindistriktet Yarra Valley där vi 
gör en vinprovning på vingård och besöker chokladfabriken Yarra 
Valley Chocolate Factory. Under dagen äter vi även lunch på en 
vingård.

Dag 22. Tillvalsutflykt 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. 1 495:-

Dag 23. Melbourne Frukost. Dagen är fri för egna aktiviteter 
i Melbourne som en gång var Australiens huvudstad och som 
fortfarande är landets kulturella medelpunkt med en stadskärna 
i brittisk kolonialstil.  Kanske är det dags för lite shopping innan 
hemfärden. 

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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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

9 dagar

fr  16 975:-

Dag 1. Hemorten – Amman Vi flyger till Jordaniens huvudstad 
Amman.

Dag 2. Amman Vi anländer till Amman och checkar in på 
Mövenpick Hotel Amman. 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, 
Zeustemplet 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 
landet. Vi fortsätter till Neboberget där Mose sägs ha fått 
tillåtelse att se det förlovade landet Kanaan, dagens Israel. 

Jordanien Petra, Döda havet och Wadi Rum-öknen
Det mångfacetterade 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. 

Efter gemensam 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, 
kungagravarna 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 sedan in på 
vårt hotel Mövenpick Aquaba i Akaba där vi bor två nätter. Middag 
på hotellet.

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.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar 
· 5 luncher · 7 middagar · utflykter enligt program · visum · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 475:- · 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: 1/3, 14/3, 29/3, 10/4, 3/5, 4/10, 18/10, 25/10, 
1/11, 8/11, 15/11

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 
faciliteter 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  21 475:-

8 dagar

fr  12 975:-

10 dagar

fr  18 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Israel 
det heliga landet

En resa genom tid och religion, som börjar i Tel Aviv, med sina 
trendiga kvarter och sin avslappnade atmosfär. Vi besöker 
därefter romarnas stad Caesarea, med sin amfiteater och 
akvedukt, för att sedan fortsätta till den historiska staden 
Megiddo och Haifa på Karmelbergets sluttningar. Under resan 
besöker vi även den femtusenåriga staden Akko, Haon beach 
vid Gennersaretsjön och den bibliska staden Tabgha, platsen 
för fisk- och brödmiraklet. Vi besöker även en vingård där vi får 
provsmaka utsökt vin från regionen. Resan fortsätter mot Nasaret 
där vi besöker Bebådelsekyrkan, Josefs verkstad och Mariakällan. 

Vi ser även den romerska teatern i Beit Shean. Vi fortsätter 
längs Jordanfloden via Jeriko och klostret St. George, följt av 
Jerusalem med Oljeberget, de judiska kvarteren, Klagomuren och 
Via Dolorosa, som lär vara den väg Jesus vandrade med korset 
upp till Golgata. Dagen därpå väntar byn Ein Karem, Israels arkiv 
och forskningscentrum om förintelsen (Yad Vashem) och Jesus 
födelsestad Betlehem. Nästa utflykt går till Västbanken, med 
ruinen Qumran och resterna av Herodes palats. Om vädret tillåter 
avslutar vi rundturen med ett dopp i Döda havet.

Avresedatum:  3/3, 31/3, 28/4, 1/9, 13/10, 20/10, 3/11, 17/11, 
24/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Arabemiraten runt
med Al Ain och Schejk Zayed-moskén

Vår resa till Förenade Arabemiraten inleds med tre nätter 
i spännande Dubai, där vi välkomnas till 124:e våningen i 
skyskrapan Burj Khalifa. Här besöker vi även Jumeirah-moskén, 
krydd- och guldmarknaderna och gör en kvällskryssning. 
Resan går vidare till emiratet Sharjah med museer, moskéer 
och marknader. I Ajman finns tid för bad och kanske ett besök 
på Ajman Museum och fortet som var kungligt residens 
fram till 1970-talet. I Abu Dhabi besöker vi den stora Schejk 
Zayed-moskén, palatset Qasr Al Watan och gör en utflykt till 
trädgårdsstaden Al Ain. Tillvalsutflykter erbjuds till Abu Dhabi 
Falcon Hospital och konstmuseet Louvre Abu Dhabi.

Avresedatum:  26/10, 16/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dubai 
med Burj Khalifa och ökensafari

I Dubai väntar imponerande byggnader, shopping och stränder. 
Vi stannar bland annat till vid Jumeirah-moskén och följer med 
på en middagskryssning med traditionell träbåt. Det blir även en 
rundtur med stopp utanför lyxhotellet på den konstgjorda ön Burj 
Al Arab, följt av shopping bland annat i Dubai Malls 1 200 butiker. 
Vi får dessutom besöka 124:e våningen i världens högsta byggnad 
Burj Khalifa och uppleva de typiska guld- och kryddmarknaderna. 
En tillvalsutflykt går till Förenade Arabemiratens huvudstad 
Abu Dhabi och en annan är ökensafari med grillbuffé bland 
sanddynerna.

Avresedatum:  10/1, 7/2, 14/3, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Indien 
gyllene triangeln med kärlekens Taj Mahal och tigersafari

Res till Indiens gyllene triangel och bo i Delhi, Ranthambore, Agra 
och Jaipur. I Jaipur ser vi bland annat Vindarnas palats, Jaipur- 
observatoriet och City Palace. Vi besöker även Amber Fort med 
dess välbevarade orginalmålningar. I Ranthambore åker vi på 
safari i stadens nationalpark. Har vi tur får vi se en tiger! Den som 
vill kan addera en till safari som tillvalsutflykt. I Agra upplever vi 
resans höjdpunkt: världsarvet Taj Mahal. Vi åker till Agra Fort och 
besöker hantverkare som gör ädelstensinläggningar i marmor. 
En bollywooddansshow finns som tillvalsutflykt. Under två dagar 
utforskar vi Delhi och gör bland annat en rundtur med cykelriksha 
i Old Delhis myllrande gränder.

Avresedatum:  18/1, 19/2, 20/3, 23/10, 6/11, 20/11

8 dagar

fr  14 475:-

10–11 dagar

fr 13 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Azerbajdzjan 
helgedomar och karavanserajer vid Sidenvägen

En spännande resa till landet där öst möter väst. Vi upptäcker 
bland annat världsarv, provar vin och lär känna det lokala 
hantverket. Vi börjar i Baku och reser mot Gabala i nordväst, 
stannar till vid Diri-Baba-mausoleet, besöker Jumamoskén och 
hantverksbyn Lahij. Några andra höjdpunkter är Sheki, som 
med sina 2 500 år är den äldsta av städerna i Kaukasusområdet, 
nationalparken Göygöl, hällristningarna i Gobustan och 
lervulkanerna utanför Baku. Vi besöker även Apsjeronhalvön 
och Ateshgah, Den eviga eldens tempel. Vi reser till landets näst 
största stad Gjandzja och vi utforskar huvudstaden Baku både 
med rundtur och på egen hand.

Avresedatum:  31/3, 5/9

12 dagar

fr 21 975:-

16 dagar

fr  41 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Filippinerna
en ögrupp som väntar på att upptäckas

En härligt varierande rundresa till Filippinerna där vi får uppleva  
terrassodlingar, kritvita stränder och storstadspuls. Bland 
de platser vi besöker märks ön Luzón, där vi bor i Vigan, en av 
Asiens bäst bevarade spanska kolonialstäder. I Bergsprovinsen 
tittar vi bland annat på Sagadas hängande kistor och besöker 
risterrasserna i Banaue. Vi får se Daltonpasset i Kordiljärerna, 
där många strider utkämpades under andra världskriget. På ön 
Bohol njuter vi av lata dagar på stranden och får bland annat se 
de omtalade Chokladkullarna. Resan avslutas med att vi utforskar 
huvudstaden Manila, både med guide och på egen hand.

Avresedatum: 29/1, 26/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Sri Lanka 
Indiska oceanens juvel

Sri Lanka är en förtrollande ö i Indiska oceanen, med grönskande 
landskap, teodlingar och gyllene sandstränder. Vi övernattar i 
Colombo innan vi åker vidare till Dambulla. På vägen dit besöker 
vi bland annat en bananodling. Vi gör en rad utflykter i området, 
som till stadens grottempel, det mytomspunna berget Sigiriya 
och en kryddodling i Matale. Vi åker även på safari i Minneriya 
National Park. Sedan beger vi oss till Kandy, där vi bor två nätter 
och bland annat besöker Den heliga tandens tempel. Vi bor en 
natt i natursköna Nuwara Eliya och får se en av ortens många 
teodlingar. Sista dagarna bor vi lyxigt vid stranden i Weligama.

Avresedatum: 27/2, 19/3, 26/10, 16/11
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

16 dagar

fr  21 975:-

Dag 1. Hemorten – Bangkok Vi flyger till Bangkok. 

Dag 2. 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 har vi hela dagen fri för egna 
aktiviteter. Kanske lockar en härlig dag med sol och bad eller en 
upptäcktsfärd i Chanthaburis provinshuvudstad med samma namn. 
På kvällen äter vi middag på egen hand.  

Dag 4. Chanthaburi – Battambang Vi lämnar Thailand för att 
åka cirka tre timmar genom ett vackert landskap till Kambodja 
och Battambang. 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 lokalguide 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 tillbringa 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: 
ruinstaden Angkor. Vi börjar i Angkor Thom, Khmerrikets sista 
huvudstad. Här finner vi bland annat det imponerande Bayon-
templet med sina gigantiska huvudformationer i sten. Vi åker 

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. 

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 står till eget förfogande.

Dag 8. Siem Reap – Phnom Penh Dagens mål är Kambodjas 
huvudstad 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. 

Dag 9. Stadsrundtur Phnom Penh Vi inleder dagen med en 
stadsrundtur. Vi besöker det kungliga palatset från 1800-talet 
där vi beskådar några av de dyrbara skatter som finns här. Mest 
berömd är Silverpagoden vars golv är gjort av 5 000 silverplattor. 
På eftermiddagen 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 buddhistiska gravmonument hedras minnet av de 1,7 
miljoner människor som miste livet under Pol Pot-regimen. Efter en 
gripande eftermiddag 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 
motorbåt 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 fantastisk utsikt över floden Bassac 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 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 13 övernattningar i dubbelrum · 13 frukostar · 3 
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Tillägg: Enkelrum från 5 775:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer · visum
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 25/1, 28/2, 13/3, 24/10, 7/11, 14/11

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. Utflykten bokas och betalas på plats. 
Pris fr. 15 USD 

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 hotell Liberty Central Saigon Centre. 
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 
Huvudpostkontoret, 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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16 dagar

fr 24 475:-

Stora Vietnamresan 
Hanoi, Huê, Hoi An och Ho Chi Minh-staden

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Hanoi Vi flyger till Hanoi.

Dag 2. Hanoi Vi landar i Hanoi och möts av vår engelsktalande 
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 
morgonen för en ungefär tre och en halv timmar lång bussresa 
till Ha Long-bukten. När vi anländer bordar vi det traditionella 
seglingsfartyget Huong Hai Sealife, kallat ”djonk”, som tar 

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 utforskar livet kring Mekongfloden.

oss ut på en kryssning genom ett spektakulärt sjölandskap 
med smaragdfärgat 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 upptäcktsfärd. 
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 
flygplatsen. 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 
berömda 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, 
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Avresedatum: 1/2, 15/3, 21/11, 28/11

färger och ljud. Här inhandlar vi de ingredienser som vi senare 
under förmiddagen 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 – Mekongdeltat Idag ger vi oss iväg 
mot Danang för att ta flyget till staden Can Tho, som är belägen 
i Mekongflodens delta. Härifrån åker vi vidare till Mekong Lodge 
där vi ska tillbringa de kommande två nätterna. Denna trevliga  
ekoresort är belägen vid Tienflodens bank och omges av en 
prunkande trädgård samt underbar natur. Vi avslutar dagen med 
en gemensam middag på lodgen.

Dag 11. Mekongdeltat Efter frukost stiger vi ombord på små 
båtar som tar oss till Cai Bes flytande marknad där handeln är 
igång. Här säljer och köper man sina varor direkt från båten. Under 
turen avnjuter vi färsk kokosjuice och går i land för ett besök i en 
hantverksby. Vi återvänder sedan till Mekong Lodge för lunch. På 
eftermiddagen gör vi en cykelutflykt till en närliggande ö. Från 
cykelsadeln får vi en fin inblick i det lokala livet i Mekongdeltat, och 
vi stannar till i en liten hantverksby. Här tillverkar man bland annat 
hängmattor av bananblad och en rad olika vardagsprodukter av  
vattenhyacint. Vi smakar också på exotiska frukter innan vi går 
ombord på små roddbåtar som tar oss med på en färd i några av 
deltats smalare kanaler. Gemensam middag på kvällen.

Dag 12. Mekongdeltat – Ho Chi Minh-staden Efter frukost och 
utcheckning lämnar vi Mekongdeltat och åker till den livliga 
Ho Chi Minh-staden. Vi checkar in på hotell Liberty Central 
Saigon Centre 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 
Têtoffensiven 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 
Krigsminnesmuseet 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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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vietnam  
Ho Chi Minh, Mekongdeltat och Mui Ne

Vietnam är ett land med storslagen natur och kulturell mångfald. 
På den här resan får du ta del av mycket. Vi flyger till Ho Chi 
Minh-staden där vi möts av vår engelsktalande lokalguide. 
Innan vi checkar in på vårt hotell, där vi ska bo i tre nätter, 
hinner vi med en vietnamesisk middag och välkomstdrink. Vår 
första heldag på plats ägnar vi åt staden som fram till 1976 
hette Saigon. Vi besöker bland annat Återföreningspalatset, 
Krigsminnesmuseet, Notre Dame-katedralen och Thien Hau-
templet. Dagen därpå upptäcker vi Cu Chi-tunnlarna – ett 
nätverk av tunnlar och underjordiska gångar som bevarats från 
Vietnamkriget och som spelade en betydande roll under Têt-

offensiven 1968. En flodkryssning genom Mekongdeltat mot Cai 
Be väntar därefter. Vyerna är spektakulära med gröna risfält och 
massvis med vatten så långt ögat når. Vi sover en natt på skeppet 
och dagen därpå kliver vi ombord på mindre båtar som tar oss 
till en flytande marknad där handeln är i full gång. Vi går även i 
land på någon av flodens många öar för att se hur människorna 
i Mekongdeltat bor och lever. Lugna och härliga dagar på en 
fyrstjärnig beach-resort i badorten Mui Ne avslutar vistelsen, 
innan vi återigen beger oss till Ho Chi Minh-staden och flyget till 
Sverige. 

Avresedatum: 2/2, 16/2, 9/3, 19/10, 23/11

15 dagar

fr 27 975:-

12 dagar

fr 17 275:-

13 dagar

fr 27 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Laos och Vietnam 
med norra Thailand

Upplev sagolika landskap och hitta lugnet i Sydostasien. Denna 
innehållsrika resa tar oss bland annat med till vackra tempel i 
såväl storstaden Bangkok som världsarvslistade staden Luang 
Prabang och Vietnams huvudstad Hanoi. Vi besöker vänskapsbron 
vid gränsen mellan Thailand och Laos, och vi gör en traditionell 
båttur längs Mekongfloden. En höjdpunkt på resan är Pak-Ou, där 
tusentals buddhastatyer finns att beskåda i de heliga grottorna 
om man orkar ta sig uppför de höga trapporna. Vi besöker också 
marknader, hänförande vattenfall och charmiga byar, och vi 
upplever en magisk solnedgång från en ”djonk” i Ha Long-bukten.

Avresedatum: 22/1, 19/2, 29/10, 19/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Borneo 
med Kuala Lumpur och Singapore

Upptäck fantastiska Sydostasien. Vi startar i den mångkulturella 
staden Kuala Lumpur och upptäcker allt från myllrande 
marknader till vackra moskéer och skyhöga byggnader. Ön Borneo 
blir nästa anhalt på resan, där den vackra naturen med djungel 
och höglandskap överträffar mångas förväntningar. Här träffar 
vi orangutanger och andra vilda djur på ett rehabiliteringscenter 
för utrotningshotade djur och i nationalparken Bako. Vi upptäcker 
också regnskogens rika fågelliv och gör en dagsutflykt på 
bambuflotte på floden. Vi avslutar i Singapore, ett av Asiens 
minsta länder. Här njuter vi av utsikten över Marina Bay och 
besöker Chinatown, där landets äldsta hinduiska tempel finns.

Avresedatum: 13/3, 9/10
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15 dagar

fr 22 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Malaysia
myllrande städer, regnskogsäventyr och kritvita stränder

Malaysia är en spännande blandning av Asiens många ansikten. 
Vi startar vår resa med att utforska Kuala Lumpur och får 
en hisnande utsikt över staden från världens sjunde högsta 
byggnad, Petronas Twin Towers. Därefter lämnar vi storstadens 
brus och reser mot nationalparken och tillika världens äldsta 
regnskog Taman Negara. Dagarna i djungeln bland intressanta 
djur och växter blir oförglömliga. Resan går vidare till Cameron 
Highlands, de natursköna högländerna med teplantager och 
grönsaksodlingar. Dessutom njuter vi av vita korallstränder på 
ögruppen Langkawi och besöker Georgetown, en stad med en 
fascinerande blandning av öster- och västerländska influenser.

Avresedatum: 21/1, 18/2, 25/11

10 dagar

fr 19 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Kina
en oförglömlig rundresa i Mittens rike

Kina är en fascinerande blandning av gammalt och nytt. Magnifika 
kulturskatter, pulserande storstäder och mäktiga byggnadsverk 
kantar vår väg genom detta enorma rike. Vi inleder med en tur 
med cykelriksha bland Pekings gränder. Himmelska fridens torg 
i den förbjudna staden står förstås på programmet med världens 
största kejsarpalats med över 8 000 rum. Vi vandrar på den 
kinesiska muren, historiens längsta byggnadsverk som är över 
2 000 år gammalt och som uppfördes för att skydda Kina mot 
krigiska nomadstammar. Vi besöker också Shanghai som är en 
gigantisk storstad belägen vid Yangtzes delta mot Östkinesiska 
havet, känd för sina koloniala byggnader och höga skyskrapor. 

Avresedatum: För aktuell information om avresedatum och priser, 
besök vår hemsida. 

Avresedatum: För aktuell information om avresedatum och priser, 
besök vår hemsida. 

16 dagar

fr  34 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Stora Kinaresan 
med Peking, Xian, Chengdu, Shanghai och Tibet

Vår resa börjar i huvudstaden Peking där vi bor femstjärnigt i tre 
nätter och upplever de klassiska sevärdheterna som kinesiska 
muren, Himmelska fridens torg, Förbjudna staden och Himmelens 
tempel. Höghastighetståg tar oss vidare till Chengdu, via Xian, 
där vi får se väl omhändertagna jättepandor i olika åldrar på 
nära håll. Här på platsen för Kinas första buddhisttempel finns 
världens största buddhastaty som är 71 meter hög och 28 meter 
bred. Vi reser vidare till Tibet och Lhasa där vi bland annat besöker 
Potalapalatset och Jokhangtemplet. Avslutningsvis landar vi i 
Shanghai och får en rundtur bland några av stadens sevärdheter. 
Här finns även tid att utforska staden på egen hand.  

8 dagar

fr  14 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Peking 
en stad lika modern som historisk

Upplev den kinesiska huvudstaden med sin mångåriga historia. 
Peking, eller Beijing, är en av de mest tätbefolkade städerna i 
Kina. Vi besöker bland mycket annat Himmelska fridens torg, 
Himmelens tempel, Lamatemplet och Sommarpalatset. Vi hälsar 
på hos en kinesisk familj, provar te på ett tehus och åker med 
cykelriksha bland Pekings smala gränder, så kallade hutonger. 
Vi gör en utflykt till den mäktiga kinesiska muren. På hemvägen 
besöker vi en jadefabrik och ser hur man slipar jadestenen. Vi 
får också se en traditionell pekingopera. Den som vill utforska 
staden på egen hand kan exempelvis besöka den populära 
sidenmarknaden.

Avresedatum: För aktuell information om avresedatum och priser, 
besök vår hemsida. 



15 dagar

fr  45 975:-

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. Seoul Vi anländer till Incheons flygplats, där vi blir välkomnade 
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 kontrastrika 
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 
koreansk 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 
idag klassad som världsarv. Under dagen äter vi gemensam lunch. 
Vi övernattar i Gyeongju på Hotel 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 
färggranna maträtter är marknaden verkligen en upplevelse för 
alla sinnen. Vi äter gemensam lunch i Busan och har därefter tid 
att koppla av på gyllene Haeundae Beach, stadens mest kända 

Följ med på en rundresa till Sydkorea och Japan, två länder där toppmoderna skyskrapor och teknik blandas med 
uråldriga traditioner och vackra tempel. Vår resa börjar i Sydkorea där vi bland annat ser huvudstaden Seoul, den 
gamla huvudstaden Gyeongju och den traditionella fiskmarknaden i Busan. Vi åker sedan med snabbfärja till Japan 
där vi besöker Hiroshima, Osaka, det vykortsvackra Fujiberget och gör en djupdykning i landets kulturella vagga Kyoto. 
Avslutningsvis lär vi känna den gigantiska japanska huvudstaden Tokyo.

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, 
en färjetur på cirka fyra timmar. Vi möts av vår engelsktalande 
guide och vår buss som tar oss vidare 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 med 
samma namn. 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 buddhistiska 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 
vävdistrikt 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 
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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 
slättlandsslottet 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 utsikten 
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. 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.

Inresetillstånd krävs för inresa i Sydkorea. För mer information besök 
vår hemsida. 

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 13 övernattningar i dubbelrum · 13 frukostar · 
5 luncher · 2 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 8 375:- · inresetillstånd
Speciellt: Hotellrummen i Korea och Japan är förhållandevis 
små. Medtag högst en stor resväska per resenär, detta på grund 
av transporten av väskorna under resan.
Avresedatum: 3/5, 5/10
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 3 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 4 775:-
Speciellt: Hotellrummen i Korea och Japan är förhållandevis 
små. Medtag högst en stor resväska per resenär, detta på 
grund av transporten av väskorna under resan.
Avresedatum: 15/3, 21/3, 29/3, 11/4, 25/4, 19/9, 14/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

9 dagar

fr  26 675:-

Dag 1. Hemorten – Tokyo Vi flyger till Tokyo.

Dag 2. 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 invånare. 
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 Edoperioden 
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. Gemensam middag på kvällen. 

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. 

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 och att vårt program behöver justeras. 
Framåt sen eftermiddag fortsätter vi till Odawara där vi tar 

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.

Shinkansen (höghastighetståg) till Kyoto. Vi checkar in på Keihan 
Kyoto Hachijoguchi innan vi beger oss till en lokal restaurang för 
gemensam middag.

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 Ninenzaka, 
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 buddhastaty i brons.  
Efter lunch på egen hand fortsätter vi mot Osaka. Väl framme 
besöker vi 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. Därefter besöker vi den 
berömda Kuromon-marknaden innan vi får tid för lunch på egen 
hand. Efter lunch besöker vi shoppingdistriktet Shinsaibashi, 
innan vi avslutar turen med ett besök vid Osakas slott. 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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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 11 övernattningar i dubbelrum · 11 frukostar · 
3 luncher · 6 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 795:- · tillvalsutflykt
Speciellt: Hotellrummen i Japan är förhållandevis små. 
Medtag högst en stor resväska per resenär, detta på grund 
av transporten av väskorna under resan. 
Avresedatum: 20/4, 7/9, 18/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

13 dagar

fr  37 575:-

Dag 1. Hemorten – Tokyo Vi påbörjar vår flygning mot Japan.

Dag 2. 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, Tokyos äldsta buddhistiska tempel. 
Under eftermiddagen tar vi in på hotell Sunshine City Prince. 
Gemensam middag.

Dag 3. Tokyo Idag har vi dagen fri för att upptäcka Tokyo på egen 
hand. Den som önskar kan följa med på en heldagsutflykt till 
nationalparken Nikkō, Japans mest populära turistattraktion. 

Tillvalsutflykt Nikkō nationalpark Tillsammans med vår 
lokalguide åker vi dryga två timmar norrut till nationalparken 
Nikkō, en av Japans vackraste parker, och besöker den 
imponerande shintohelgedomen Toshogu. Efter gemensam lunch 
besöker vi sjön Chuzenji och Kegon-vattenfallet. Utflykten måste 
förbokas, är i mån av plats och behöver minst 10 deltagare för att 
genomföras. Pris fr. 1 975:-

Dag 4. Tokyo Under en guidad tur i Tokyo ser vi bland annat 
shintohelgedomen Meiji jingū samt korsningen vid Shibuya, 
världens mest trafikerade övergångsställe. Efter lunch besöker 
vi det historiska museet Edo Tokyo Museum och den ”finare” 
stadsdelen Ginza.

Dag 5. Tokyo – Kamakura – Hakone – Fujiområdet Idag lämnar 
vi Tokyo. I kuststaden Kamakura ser vi den stora buddhan i brons 
som är tretton meter hög. Vi fortsätter till kurorten Hakone, där 
vi besöker friluftsmuseet. Framåt eftermiddagen checkar vi in på 
Hotel Kasugai. Gemensam middag.

Dag 6. Fuji-berget – Matsumoto – Takayama Vi inleder dagen 
med att njuta av en enastående vy över berget Fuji, Japans 
högsta berg som finns med på Unescos världsarvslista. Vi åker 
vidare till bergsstaden Matsumoto, där vi besöker det berömda 
1500-talsslottet. Vi fortsätter till Takayama och efter en rundtur 
checkar vi in på Hotel Tokyustay Hida. Gemensam middag.

Dag 7. Takayama – Shirakawa-go – Kanazawa Dagen inleds med  
ett besök på Takayamas morgonmarknad. Vårt nästa stopp blir 
staden Shirakawa-go där vi besöker huset Wada. Efter lunch 
fortsätter vi till staden Kanazawa där vi stannar till i ett område 
med traditionella japanska tehus (chaya). Vi checkar in på centralt 
belägna Hotel Resol Trinity Kanazawa.

Dag 8. Kanazawa – Kyoto Efter ett besök i Kenrokuen-trädgården 

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.

fortsätter vi till det tidigare samurajdistriktet Nagamachi och 
besöker samurajhemmet Nomura. Vi åker vidare till staden Kyoto 
där vi stannar vid templet Kiyomizudera samt i det kända geisha- 
distriktet. På eftermiddagen checkar vi in för två nätter på Vessel 
Hotel Campana Kyoto Gojo. Gemensam middag.

Dag 9. Kyoto Under en rundtur ser vi bland annat templet Ryoanji 
och den gyllene paviljongen. Vi besöker också det muromgärdade 
slättlandsslottet Nijo, byggt i början av 1600-talet och känt för 
sina unika ”näktergalsgolv”, samt en matmarknad med lokala 
specialiteter.

Dag 10. Kyoto – Nara – Osaka Innan vi lämnar Kyoto besöker vi 
en shintohelgedom känd för sina tusentals torii-portar som leder 
upp till det heliga berget Inariyamakanyuchi. På ett sake-museum 
får vi smaka på den traditionella japanska drycken. Vi åker vidare 
till Nara där vi besöker Naraparken och går in i Todaiji-templet 
med Japans största buddhastaty i brons. Framåt eftermiddagen 
fortsätter vi till Osaka där vi tar in på Tokyustay Honmachi.

Dag 11. Osaka – Hiroshima Efter frukost åker vi till tågstationen 
och går ombord på snabbtåget Shinkansen mot Hiroshima. Väl 
framme gör vi en stadsrundtur innan vi tar färjan över till ön 
Miyajima. Helgedomen Itsukushimas röda torii-port som tycks 
flyta på vattnet är verkligen en syn utöver det vanliga. Därefter 
beger vi oss till Hiroshima Peace Memorial Park, ett minnescenter 
och fredsmonument tillägnat dem som föll offer för atombomben i 
augusti 1945. På eftermiddagen checkar vi in på Oriental Hotel och 
äter sedan middag på en lokal restaurang.

Dag 12. Hiroshima – Osaka Vi tar snabbtåget från Hiroshima 
tillbaka till Osaka, där vi under en guidad tur ser några av stadens 
sevärdheter, bland annat Osakas slott som är en av stadens mest 
berömda platser. På eftermiddagen checkar vi återigen in på 
Tokyustay Honmachi och har fri tid fram till kvällen. På en lokal 
restaurang intar vi vår sista gemensamma middag.

Dag 13. Osaka – Hemorten Efter frukost åker vi till Kansai 
flygplats för att påbörja vår hemresa.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Sydkorea 
kultur och storstadspuls

Följ med till fascinerande Sydkorea, ett land där historisk 
arkitektur och gamla traditioner blandas med blinkande 
stadsljus och modern livsstil. Vi både börjar och avslutar vår 
resa i mångmiljonstaden Seoul och hinner med att uppleva såväl 
trendiga vintagekvarter som 600 år gamla palats. Vår rejäla 
rundresa tar oss till gröna berg, vackra hamnstäder, arkeologiska 
fornminnen och världsarvslistade våtmarker.  Vi får en inblick i 
buddhistiska traditioner och upptäcker gömda gravkammare. 
Vi lär oss mer om den koreanska papperskonsten Hanji och 
vi besöker en stor odling av grönt te. Dessutom åker vi till den 
demilitariserade zonen som gränsar till både Nord- och Sydkorea.

Avresedatum:  29/3, 13/9

9 dagar

fr 27 475:-

13 dagar

fr  28 775:-

15 dagar

fr 21 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Japansk matresa
med Tokyo, Kyoto och Osaka

Smaka världsberömda japanska rätter och prova nya smaker i 
spännande miljöer. Vi upptäcker Tokyo, Kyoto, Osaka och Kobe, och 
förutom en rad spännande utflykter och sevärdheter får vi njuta 
av traditionell japansk mat och dryck. Som Chanko Hot Pot, som 
sägs vara sumobrottarnas favoriträtt, den japanska schnitzeln 
Tonkatsu och Okonomiyaki som ibland beskrivs som japansk 
pizza. Vi äter middag på en Izakaya, deltar i en japansk teceremoni 
och provar sake och Kobebiff. Vi får även testa att göra sushi. På 
våra tillvalsutflykter kan vi exempelvis besöka världens största 
fiskmarknad eller följa med på en kvällsrundtur, där vi får prova 
flera olika sorters mat i genuin miljö.

Avresedatum:  18/4, 10/10

en lugnare strand, där vi stannar i två nätter. Här passar det bra 
att ta det lugnt eller följa med på någon av tillvalsutflykterna 
snorkling vid korallrevet eller djungelvandring. Resten av resan 
tillbringas i gemytliga Candi Dasa och badorten Sanur. Vi bor 
härligt och gör intressanta utflykter. Lunchen i byn Karangasem 
blir ett äventyr då vi, helt utan bestick, smakar den lokala 
kokkonsten. Vi stannar också till i Kusamba Village, känt för 
sina flerhundraåriga saltutvinningsmetoder. Tillvalsutflykter 
erbjuds också, bland annat en katamarankryssning med en 
välsmakande grillunch samt ett besök i templet Uluwatu, följt av 
en traditionell dansföreställning och middag.

Avresedatum:  19/4, 16/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm

Bali  
rundresa med sol och bad på gudarnas ö

Bali är ett tropiskt paradis med något för alla. Under vår resa 
till den gröna ön tar vi del av landets rika kultur, uråldriga 
tempel och långa vita stränder. Vi börjar med fyra nätter på 
en mysig resort centralt på Bali och gör flera utflykter. Med 
cykel ger vi oss iväg för att titta närmare på omgivningarna 
och träffa lokalbefolkning. Vi deltar i hinduiska ritualer och 
vi besöker jättekraterområdet Kintamani med vulkanberget 
Batur. En dag gör vi oss redo för dagens matlagningskurs, som 
börjar med ett besök på matmarknaden. Med professionella 
kockar lär vi oss laga rätter ur det färgstarka balinesiska köket. 
Pemuteran är en fridfull pärla, med prisbelönta korallrev och 



www.rolfsbuss.se143

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · 2 
luncher · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 8 775:- · inresetillstånd · dricks till 
chaufförer och lokalguider
Speciellt:  Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår 
hemsida för mer information. 
 Avresedatum: 2/5, 5/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

11 dagar

fr  29 975:-

Dag 1. Hemorten – Toronto Vi flyger till Toronto. Från flygplatsen 
åker vi med vår buss till centrum och Sheraton Centre Toronto där vi 
stannar tre nätter. Efter incheckning serveras denna första kväll en 
gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Toronto Toronto är Kanadas största stad med 2,7 miljoner 
invånare och ett vackert läge vid Ontariosjön. Idag har vi en heldag 
i denna mångkulturella storstad, där det talas över 140 språk och 
hälften av befolkningen härstammar från andra delar av världen. 
Under en guidad tur på ca tre timmar ser vi bland annat slottet Casa 
Loma, stadshuset, Queens Park och universitetet. Eftermiddagen är 
fri för egna upptäcktsfärder i staden. Ishockey är en nationalsport 
och här befinner vi oss på hemmaplan för NHL-hockeylaget Toronto 
Maple Leafs. Inte långt från deras hemmaarena ligger en av världens 
högsta byggnader, det 553 meter höga tv-tornet CN Tower. 

Dag 3. Niagarafallen och lönnsirap Efter frukost åker vi med vår 
reseledare och lokalguide till Niagarafallen som ligger på gränsen 
mellan USA och Kanada. Niagarafallen består av tre stycken 
vattenfall. De har en extrem vattengenomströmning med cirka 3 160 
ton vatten per sekund. Vi beskådar hur de magnifika vattenfallens 
mäktiga krafter alstrar gigantiska vattenvirvlar, dånande ljud och 
ett konstant vattendis. Vi besöker White Meadows Farm där man 
tillverkat lönnsirap i generationer. Här äter vi en picknicklunch och 
provsmakar lönnsirap innan det är dags att återvända till Toronto.  

Dag 4. Toronto – Kingston Efter frukost reser vi genom 
Ontarioprovinsen längs Ontariosjön, den ostligast belägna av de fem 
kända sjöarna The Great Lakes. Vid sjöns nordöstra strand stannar vi 
i Kingston som 1841 blev landets första huvudstad. Vi äter gemensam 
lunch och får en stadsrundtur för att bekanta oss lite med Limestone 
City som är ett kärt smeknamn. Den vita kalkstenen visar sig i många 
av Kingstons historiska byggnader och ett bra exempel är det vackra 
stadshuset. Senare på eftermiddagen reser vi vidare norrut för att nå 
Ottawa. Här checkar vi in på Ottawa Marriott där vi stannar två nätter.

Dag 5. Ottawa Idag har vi en stadsrundtur med amfibisk buss 
på vägar och vatten i Kanadas huvudstad, grundad 1855, 
på programmet. Vi ser de ståtliga parlamentsbyggnaderna, 
premiärministerns residens, Embassy Row, National Gallery och Mill 
Street Brewery. Genom centrum flyter Rideaukanalen som är en del 
av den 20 mil långa sjöfartsleden som byggdes för att få en säker 
väg mellan Ottawa och Ontariosjön. Kanalen färdigställdes 1832 och 
finns uppsatt på Unescos världsarvslista. Resten av dagen hinner vi 
utforska staden på egen hand.

Dag 6. Ottawa – Quebec Vi lämnar huvudstaden för att bege oss 
till Quebec, kallad Kanadas vackraste stad. Vi träffar en lokalguide 
som visar oss runt i staden vars historia går tillbaka till 1500-talet 
och den förste franske upptäcktsresanden Jacques Cartier. Staden 
var fransk koloni i över 200 år och franska är det officiella språket 

Östra Kanada 
Toronto, Niagarafallen och Mont-Tremblant 
Vi åker till östra Kanada för att uppleva en destination med härlig natur och unika storstäder. Huvudstaden Ottawa är bara en av de 
kända städerna vi besöker på resan. Mellan Montreal, Toronto och Quebec åker vi genom vackra landskap där vi möter sjöar och 
skidorter i de Laurentiska bergen. En självklar utflykt går till de häpnadsväckande Niagarafallen.

här än idag. Historiska Quebec har många mysiga kvarter med 
promenadvänliga gator. Under vår guidade tur får vi bland annat se 
det palatsliknande och världsberömda hotellet Château Frontenac, 
Citadellet, riksdagshuset och parken Plains d’Abraham. Vi checkar in 
på Quebec Doubletree.

Dag 7. Quebec – Mont-Tremblant Kanada är känt för sina 
vintersportorter och idag går vår resa vidare till de Laurentiska 
bergen. Den vackra resan mot de väldiga och mjukt böljande bergen 
tar oss till skidsportorten Mont-Tremblant. Här finns många trevliga 
vandringsleder genom härligt lummig skog och längs den forsande 
Rivière du Diable. Vi checkar in på Hotel Residence Inn.

Dag 8. Mont-Tremblant – Montreal Efter frukost erbjuds, för den 
som önskar, en extra utflykt innan vi styr söderut. Vi går två timmar 
tillsammans med en vandringsguide i det sagolika naturreservatet 
som är provinsen Quebecs äldsta och största. Därefter reser vi till 
resans sista anhalt, den myllrande storstaden Montreal. Staden som 
är Kanadas näst största ligger på en ö mitt i St. Lawrencefloden. I 
den gamla stadsdelen Vieux-Montréal finns flera hundra år gamla 
hus medan det är gott om blänkande skyskrapor i Downtown där vi 
också hittar vårt hotell Marriott Chateau Champlain. Här checkar vi in 
och stannar två nätter. Resten av eftermiddagen och kvällen är fri för 
egna strövtåg.

Dag 9. Montreal Montreal är, efter Paris, den stad i världen där flest 
invånare har franska som sitt modersmål. Stadens ursprungliga 
namn var Ville-Marie, men under dagens guidade rundtur ser vi gärna 
parken där stadens nuvarande namn har hämtats. På berget Mont 
Royal ligger Kanadas största kyrka och från parken har man en härlig 
vy över staden. Vidare under rundturen ser vi naturligtvis även Stade 
Olympique, arenan där sommarolympiaden 1976 gick av stapeln. 
Under eftermiddagen kan vi upptäcka mer av staden på egen hand.

Dag 10. Montreal – Hemorten Efter frukost är dagen fri för egna 
aktiviteter. I Montreal finns många museer som lockar besökare 
från hela världen. Förutom flera fina konstmuseer kan nämnas 
exempelvis historiska McCord Museum, vetenskapsmuseet Montreal 
Science Center och arkeologiska museet Pointe-à-Callière. Under 
eftermiddagen samlas vi för att åka till flygplatsen för vår hemresa.

Dag 11. Hemkomst Vi anländer till vår hemort. 

Inresetillstånd krävs på denna resa. För mer information besök vår 
hemsida.



Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – New York Vi flyger till New York. Efter 
gränskontroller av pass och Visa Waiver väntar avfärd till 
Manhattan och Doubletree by Hilton – Chelsea 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 

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.

i underbara Central Park och fyndar i outletbutiker. I resans 
pris ingår ett metrokort som ger oss obegränsade resor med 
tunnelbanan och lokalbussarna under vår vistelse i New York. 

Dag 6. New York – Hemorten Vi lämnar hotellet och åker mot 
flygplatsen för hemresa.

Dag 7. Hemkomst Vi når hemorten.

Midtown och Lower Manhattan Under en sex timmars guidad 
bussrundtur upplever vi Manhattans höjdpunkter. På vår tur får 
vi bland annat se Fifth Avenue, Rockefeller Center, Grand Central 
Terminal, Bryant Park, Times Square, Flatiron Building, Chelsea 
Market, Chinatown, SoHo, Wall Street, Battery Park och 9/11 
Memorial (före detta Ground Zero). Vi stannar till för lunch till 
självkostnadspris. Utflykten ingår i resans pris.

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. 
Utflykten ingår i resans pris.

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 
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. Pris fr. 295:- 

Utflykt 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 

Vi erbjuder följande utflykter:

7 dagar

fr 16 675:-
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 
utflykter enligt program · metrokort för obegränsat antal resor 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 5 645:- · tillvalsutflykter · inresetillstånd
Avresedatum: 22/3, 29/3, 4/4, 6/4, 12/4, 19/4, 26/4, 2/5, 11/5, 
17/5, 24/5, 15/6, 5/7, 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 
18/10, 25/10, 29/11, 6/12, 20/12, 28/12

70:e våningen är utsikten magnifik med Empire State Building i 
blickfånget. Utflykten behöver förbokas. Pris fr. 475:-

Extrautflykter 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 
slutspelsmatcher i Stanley Cup mångdubblas priserna då 
efterfrågan på biljetter är mycket stor. Det är då näst intill 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 hangarfartyget 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 avresorna i december månad erbjuds 
en rad extrautflykter. 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 som tänds 1 december och släcks 3 januari 
och på avresorna före julafton får vi tid att besöka en traditionell 
julmarknad. 

Julmiddag i New York På avresan 21/12 ingår en gemensam 
middag på julafton. 

Nyårsmiddag i New York Avresan 28/12 finns det som tillval 
att äta nyårsmiddag tillsammans. Detaljerna kommer att vara 
klara cirka sju veckor före avresa, och redan bokade kunder blir 
informerade när nyårsmiddagen är bokningsbar.

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 på 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.

Du behöver inresetillstånd för att få resa till USA. Rolfs Flyg & 
Buss samarbetar med Alla Visum och ni gör lättast er ansökan 
genom dem. Läs mer på vår hemsida.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

9 dagar

fr  24 275:-

Dag 1. Hemorten – Washington Vi flyger till Washington. 
Efter gränskontroller samlas vi för avfärd till den amerikanska 
huvudstadens centrum. Vi bor tre nätter på centrala Yours Truly DC 
i Washington.

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. Turerna varar cirka 
fyra timmar vardera och vi har gott om tid att uppleva stadens 
främsta sevärdheter. 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. 
Parken National Mall sträcker sig hela vägen till floden Potomac 
och är full med monument, till exempel Lincoln Memorial, 
Washington Monument och World War II Memorial. På andra sidan 
floden Potomac finns den mycket sevärda militärkyrkogården 
Arlington Cemetery och försvarshögkvarteret Pentagon. Under 
våra rundturer passerar vi många andra välbekanta byggnader 
såsom 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 
bland annat historia, konst och vetenskap. 

Dag 4. Washington – New York Under morgonen reser vi med 
buss nordost mot New York som vi når under eftermiddagen. Vi 
inkvarterar oss på Doubletree by Hilton – Chelsea där vi bor i fyra 
nätter. Hotellet ligger mycket centralt på West 29th Street nära 
varuhuset Macys och Madison Square Garden.

Dag 5–7. New York Under våra fyra dagar njuter vi av 
storstadspulsen. I resans pris ingår ett metrokort som ger oss 
obegränsade resor med tunnelbanan och lokalbussarna under vår 
vistelse i New York. 

Dag 8. New York – Hemorten Vi lämnar hotellet och åker mot 
flygplatsen. 

Dag 9. Hemkomst Vi når hemorten. 

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 centrala 
hotell i båda städerna.

Stadsrundtur Midtown och Lower Manhattan Vi möter vår 
lokalguide för en fyra timmars rundtur med buss. Idag fokuserar vi 
Midtown, Lower Manhattan och Financial District. 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. Därefter fortsätter vi till Ellis Island, 
som från 1892 till 1954 var New Yorks immigrationscentrum, och 
besöker immigrationsmuseet. Under eftermiddagen återvänder vi 
med båt.

Promenad i Central Park Under ett par timmar vandrar vi i 
den södra halvan av Central Park. 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. 

Inresetillstånd krävs på denna resa. För mer information besök vår 
hemsida.

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 7 655:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer · inresetillstånd
Avresedatum: 27/4, 18/5, 31/8, 21/9, 12/10

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna ingår i resans pris.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

9 dagar

fr  27 975:-

Nashville & Memphis 
drömresan för musikälskare
Vår musikaliska rundresa i den amerikanska södern. Resan inleds i Nashville som anses vara countrymusikens 
huvudstad, och det var där som Jill Johnson spelade in den populära tv-serien Jills veranda. Vi reser vidare till Memphis 
i Tennessee via Tupelo som är Elvis födelseort. I Memphis besöker vi bland annat Graceland och upplever stadens 
musikhistoria.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Nashville Vi flyger till Nashville som är 
Tennessees delstatshuvudstad. Staden är också känd som 
countryns huvudstad. Efter gränskontroller samlas vi för avfärd 
till vårt hotell Holiday Inn Downtown, där vi bor i fyra nätter.

Dag 2. Nashville Efter frukost möter vi upp vår lokalguide för en 
guidad tur av Nashville med buss. Sedan tar vi oss till Corsair 
Distillery som bland annat tillverkar bourbon, rom och gin. Här 
får vi en guidad visning som avslutas med provsmakning. Under 
dagen besöker vi även den legendariska RCA Studio B där bland 
annat Dolly Parton, Waylon Jennings och The Everly Brothers 
gjort inspelningar. Därefter åker vi till Grand Ole Opry House och 
går i fotspåren till countrymusikens superstjärnor och får en 
exklusiv titt på vad som händer bakom kulisserna i showen som 
gjorde countrymusik känd. På eftermiddagen återvänder vi till 
vårt hotell.

Dag 3. 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 i Hall of Fame. Under eftermiddagen vandrar vi vidare 
till Ryman Auditorium, som brukar kallas The Mother Church 
of Country Music. Därefter besöker vi Johnny Cash Museum 
tillägnat ”the man in black”. 

Dag 4. Nashville Vi äter frukost på hotellet. Dagen är sedan 
fri att utforska Nashville på egen hand. Här finns många av 
de pubar och barer som Jill Johnson besökte i Jills veranda. 
Under kvällen går vi till The Listening Room Cafe där det spelas 
livemusik, och vi äter middag eller tar något att dricka.

Dag 5. Nashville – Tupelo – Memphis Idag reser vi västerut 
mot Memphis. Resan går via Tupelo som är Elvis födelseort. Här 
ligger bland annat Tupelo Hardware Company där hans mamma 
Gladys köpte Elvis första gitarr. Vi har möjlighet att fördjupa oss 
i denna stad och dess historia tillsammans med vår reseledare. 
I staden kan man även se Elvis barndomshem och de tillhörande 
byggnaderna. Under kvällen når vi Memphis och vårt hotell 
Crowne Plaza där vi bor tre nätter.

Dag 6. 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 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 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 7. 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 8. Memphis – Hemorten Under morgonen reser vi mot  
Nashville och flygplatsen. Därefter flyger vi hemåt.

Dag 9. Hemkomst Vi når hemorten.

Inresetillstånd krävs på denna resa. För mer information besök 
vår hemsida.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 8 275:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer · inresetillstånd
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår hem-
sida för mer information. 
Avresedatum: 18/4, 8/5, 2/10, 16/10, 23/10, 6/11
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

13 dagar

fr  39 975:-

Dag 1. Hemorten – Atlanta Vi flyger till Atlanta. Efter 
gränskontroller samlas vi för avfärd till vårt hotell Sheraton 
Atlanta i centrala Atlanta där vi bor resans första 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 bussbojkott 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 
Hampton Inn & Suites Mobile Downtown.

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 
hotell 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 
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 

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.

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 hjulångare på  
Mississippifloden och ombord ingår kvällens middag. 

Dag 6. New Orleans – Laura Plantation – Natchez Under 
morgonen 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 
sockerplantage 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 Magnolia Bluffs.

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 Courtyard 
Memphis Downtown.

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. 
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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 Gaylord 
Opryland Resort i 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 destilleriet 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 i mån av tid för ett uppehåll i staden 
Chattanooga. Därefter flyger vi hemåt. 

Dag 13. Hemkomst Vi når hemorten.

Inresetillstånd 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 11 395:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer · inresetillstånd
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår 
hemsida för mer information. 
Avresedatum: 15/4, 14/10
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

15 dagar

fr  35 975:-

Dag 1. Hemorten – USA Vi flyger till Phoenix eller Las Vegas. 
Efter gränskontroller av pass och Visa Waiver samlas vi för 
avfärd till hotellet där vi bor första natten.

Dag 2. Grand Canyon Village På morgonen checkar vi ut från 
vårt hotell och fortsätter vår resa genom ett ökenlandskap med 
intressanta naturliga formationer. Under eftermiddagen checkar 
vi in på Grand Canyon Plaza i Grand Canyon Village. 

Dag 3. Grand Canyon Village – Grand Canyon – Las Vegas Efter 
frukost åker vi till Grand Canyon Nationalpark där vi ser den 
världsberömda utsikten över kanjonen. Den har skapats av 
Coloradofloden och det eroderade landskapet är nästan 45 mil 
långt. Under eftermiddagen åker vi till Las Vegas och checkar in 
på The Excalibur där vi bor i två nätter. 

Dag 4. Las Vegas Idag 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 5. Las Vegas – Fresno Efter frukost lämnar vi Las Vegas och 
reser mot Fresno i Kalifornien. På vägen 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. Lite senare på dagen passerar vi Tehachapi där vi 

Västra USA Kalifornien, Nevada och Arizona
En rundresa till USA:s västkust där vi inleder med att besöka Arizona, Grand Canyon och Las Vegas. På vägen mot kusten 
åker vi igenom Nevadaöknen och stannar till i nationalparken Yosemite. Under tre dagar i San Francisco ser vi bland 
annat Alcatraz och Kaliforniens vindistrikt. Vi upplever den vackra kustvägen Highway 1 med Hearst Castle och  
17-Mile Drive. Resan rundas av med Los Angeles, Beverly Hills och Hollywood. Följ med på en innehållsrik resa som blir 
ett minne för livet.

får se övergången från ett bergigt ökenlandskap till grönare vyer 
norrut. På kvällen når vi vårt hotell Doubletree by Hilton Hotel 
Fresno. 
Dag 6. Fresno – Nationalparken Yosemite – Merced Vi lämnar 
vårt hotell och reser norrut 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 
skogsområden, 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 åker vi till staden Merced 
där vi checkar in på vårt hotell Courtyard by Marriott. 

Dag 7. Merced – Vindistriktet Sonoma – San Francisco Vi 
reser mot västkusten och San Francisco. Under dagen åker vi 
till ett av Kaliforniens berömda vindistrikt, Sonoma. Här breder 
vinodlingarna ut sig i det vackra landskapet, och idag finns det 
över 400 producenter i detta välrenommerade vinområde. Vi 
besöker en av vingårdarna och provar några av gårdens viner. På 
kvällen når vi San Francisco och tar in på vårt hotell The Stanford 
Court där vi bor i tre nätter.

Dag 8. Alcatraz På förmiddagen gör vi en båttur ut till den 
beryktade 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. 
På eftermiddagen gör vi en sightseeingtur och ser en stor del av 
stadens sevärdheter, exempelvis Lombard Street, Chinatown, 
Golden Gate Park och bohemkvarteren i Haight-Ashbury.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 13 övernattningar i dubbelrum · 13 frukostar · 
utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 13 295:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer · inresetillstånd
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 14/4, 5/5, 19/5, 15/9, 29/9, 6/10, 13/10, 20/10

Dag 9. San Francisco Hela dagen är fri för egna aktiviteter. 
Att ta en tur med stadens berömda gamla kabelspårvagnar 
rekommenderas varmt.

Dag 10. San Francisco – Monterey Under morgonen åker vi 
kustvägen söderut förbi Half Moon Bay och färdas sedan på den 
berömda panoramavägen 17-Mile Drive runt Montereyhalvön. Vi 
passerar i slutet av färden bland annat utsiktsplatsen Cypress 
Point och de världsberömda golfbanorna Pebble Beach och 
Poppy Hills. På eftermiddagen checkar vi in på Casa Muras 
Garden Hotel & Spa för övernattning. 
Dag 11. Monterey – Santa Maria Efter frukost checkar vi ut och 
reser söderut längs en av USA:s mest berömda och vackraste 
vägar, Pacific Coast Highway 1. Vi gör ett kort stopp i den 
charmiga lilla staden Carmel-by-the-Sea där Clint Eastwood 
har varit borgmästare. Vi fortsätter sedan mot Big Sur. Här är 
det glest mellan byarna och kusten blir alltmer dramatisk med 
kuperad terräng. Vid lunchtid når vi San Simeon där vi gör ett 
besök vid Hearst Castle, tidningsmagnaten William Randolph 
Hearsts hem. Palatset, vackert beläget med utsikt över Stilla 
havet, började byggas på 1920-talet. 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. På 
eftermiddagen åker vi vidare och under sen eftermiddag når vi 
Santa Maria och vårt hotell Santa Maria by Radisson.

Dag 12. Santa Maria – Los Angeles Efter frukost reser vi söderut 
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. Vi reser vidare till Santa Barbara där vi 
stannar för lunch och ser oss omkring i centrum. Här finns gatan 
State Street som avslutas vid den anrika piren. Santa Barbara 
är i hög grad präglat av sin spanska historia och av guldrushen 
i slutet av 1840-talet. Efter lunch fortsätter vi utmed kustvägen 
Highway 1 till kändistäta Malibu och Santa Monica som är känt 
för sin pir och sina stränder. Vi kommer sedan fram till vårt hotell 
Hilton North Glendale där vi bor i två nätter.

Dag 13. Los Angeles, Hollywood och Beverly Hills Efter 
frukost ägnar vi hela dagen åt Los Angeles tillsammans med 
en lokalguide. 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 14. Los Angeles – Hemorten Frukost. Morgonen är fri innan 
vi beger oss till flygplatsen och flyger hemåt.

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.

Inresetillstånd krävs på denna resa. För mer information besök 
vår hemsida.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

14 dagar

fr  34 975:-

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 
huvudstaden. 

Dag 2. 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 
Pachira 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 hotell 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 3.  Tortuguero Efter frukost har vi hela dagen på oss att 
utforska Tortuguero. Idag erbjuder vi en tillvalsutflykt i form av 
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. Utflykten bokas före avresa för att garantera 
tillgänglighet. Pris fr. 295:-

Efter lunch på hotellet har vi fri tid. Man kan utforska några av de 
spännande vandringsstigar som finns i närheten eller kanske bara 
slappna av vid poolen. Enbart fantasin sätter gränser på en plats 
som denna! På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 4. Tortuguero – Arenal Vi äter frukost innan vi beger oss från 
hotellet mot området Sarapiqui och Guapiles där vi äter lunch på 
en lokal restaurang. På vägen mot Arenal bjuds vi in till en lokal 
odlare som visar upp sin ekologiska ananasplantage där vi får 
en rundtur och bjuds på färsk juice, ananas och hemgjord sylt. 
Därefter åker vi vidare mot Arenal och vårt boende Arenal Paraiso 
där vi äter gemensam middag på kvällen. Vulkanen Arenal 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.

Dag 5. Arenal Frukost på hotellet. Dagen inleds med en guidad 
panoramavandring. Under denna korta vandring på ca två timmar 

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!

får vi uppleva vackra vyer av vulkanen och sjön Arenal. Med lite tur 
får vi även uppleva det rika djurlivet med apor och färgglada fåglar. 
Därefter 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 grönsaker 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 6. Arenal – Monteverde Vi äter frukost innan vi beger oss 
från hotellet mot Monteverde, ett bergigt område i nordväst 
som är känt för sin rika biologiska mångfald. På vägen stannar 
vi till i Misticoparken där vi finner en rad olika hängbroar och 
vandringsleder. Här vandrar vi med vår reseledare cirka 3 kilometer 
och njuter av de underbara vyerna och den storslagna naturen 
innan det är dags för lunch. Vi åker sedan vidare mot vårt boende 
El Establo Hotel som är högt beläget med vackra vyer.

Dag 7. Monteverde Efter frukost på hotellet ger vi oss iväg på 
dagens äventyr. Vår första aktivitet är i naturreservatet Curi- 
Cancha som ligger i hjärtat av Monteverde. Reservatet är ca 83 
hektar stort med ett nätverk av nästan 11 km stigar som tar oss 
igenom flera typer av skog och vi får uppleva skillnaden mellan de 
olika typernas flora och fauna. Området är lite av ett paradis för 
fågelskådare då det är hem åt över 200 fågelarter. I denna del av 
landet bor även bältdjur, näs- och veckelbjörn, ozelot, sengångare 
och flera olika arter av apor. Vi äter sedan gemensam lunch. På 
eftermiddagen besöker vi en familjeägd gård, El Trapiche, där 
man bland annat odlar sockerrör, kaffe och choklad. Vi gör här en 
guidad rundtur och lär oss om hur dessa grödor förädlas till färdiga 
produkter som vi idag kanske har i vårt eget skafferi därhemma. På 
kvällen är vi åter på vårt hotell och äter gemensam middag. 

På eftermiddagen erbjuder vi en linbanetur bland trädtopparna 
i Selvatura Park som tillvalsutflykt. Denna tur görs med 
säkerhetssele ovan mark och man är kopplad till ett linbanesystem 
med 18 olika plattformar. Utflykten är lämplig för alla åldrar och tar 
ca tre timmar. Pris fr. 595:-

Dag 8. Monteverde – Rincón de la Vieja Efter frukost åker vi 
mot Rincón de la Vieja. På vägen dit stannar vi till i Liberia, även 
kallad "den vita staden", då gatorna förr i tiden var stenlagda med 
vita stenar, husen vitmålade och byborna i vita kläder för att inte 
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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 5 675:- · tillvalsutflykter · dricks till 
lokala guider och chaufförer
Avresedatum: 2/2, 16/2, 10/3, 18/11

drabbas av värmen. Här ser vi några av stadens viktiga platser 
innan vi åker vidare till vårt lantligt belägna hotell Hacienda 
Guachipelin i nordvästra delen av Costa Rica, Rincón de la Vieja. 
Hotellet har en egen ranch med exempelvis kor, höns och odlingar. 
På eftermiddagen vandrar vi till vattenfallet Las Chorreras som 
också utgör en naturlig pool. En magisk plats där vi kan simma 
eller bara koppla av och beundra dess skönhet. Vattenfallet ligger 
cirka 20 minuters promenad från vårt boende. På kvällen äter vi 
gemensam middag på hotellet.

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 växtarter 
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 tre 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 hotellets 
all inclusive och livet vid Stillahavskusten. 

Dag 13. Langosta – San José – Hemorten Efter frukost lämnar 
vi vårt hotell och reser 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

16 dagar

fr  29 875:-

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. 
Under dagen äter vi gemensam lunch. Rundturen slutar på Museo 
del Ron Havana Club där vi får en inblick i romtillverkning samt 
chansen till ett litet smakprov. Resten av dagen är 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 Hemingway 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 middag 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 – Trinidad Efter frukost checkar 
vi ut och lämnar Havanna för att resa vidare söderut till 
Cienfuegos som är Kubas tredje största stad och en av landets 
viktigaste hamnstäder. Staden räknas som en av Kubas vackraste 
städer och är även kallad ”Söderns pärla”. Här gör vi ett besök 
på en imponerande 1800-talsteater som uppkallats efter 

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.

sockermagnaten Tomás Terry. Vi fortsätter sedan till Trinidad där vi 
checkar in på vårt hotell och äter gemensam middag.

Dag 6. Trinidad Frukost på vårt hotell innan stadsrundtur. Trinidad 
är en av de bäst bevarade städerna i Karibien från tiden då 
sockerhandeln utgjorde huvudindustrin i regionen. Vi får 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 
sockerbruksområdet 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 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 14 övernattningar i dubbelrum · 14 frukostar · 
10 luncher · 9 middagar · utflykter enligt program · dricks till 
lokala guider och chaufförer · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 475:- · visum
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: 5/1, 12/1, 16/2, 23/2, 2/3, 9/3, 26/10, 2/11, 
9/11, 16/11

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.

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 
revolutionen. 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 
förmiddagen till förfogande till att njuta av vår 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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14 dagar

fr  25 975:-

Genuina Kuba den karibiska ön på ett nytt sätt

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 12 övernattningar i casa particular · 12 
frukostar · 5 luncher · 6 middagar · utflykter och entréer enligt 
program · lokalguide · dricks till chaufför och lokalguide · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 975:- · visum
Avresedatum: 13/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Havanna Vi flyger till Havanna och åker till den 
charmiga stadsdelen gamla Havanna. Här ska vi bo i fyra nätter, 
men inte alla på samma hotell. På denna resa bor vi nämligen i 
”casa particular”, bed and breakfast hemma hos kubanska familjer 
som med statligt tillstånd hyr ut några rum i sin bostad. Detta är en 
genväg in i vardagslivet på Kuba och brukar vara en berikande och 
spännande upplevelse. 

Dag 2. Havanna Havanna grundades i början av 1500-talet av de 
spanska erövrarna och hela den välbevarade stadsdelen gamla 
Havanna finns med på Unescos världsarvslista. Vi gör en guidad 
promenad som avslutas med gemensam lunch. På kvällen äter vi 
middag hos en kubansk familj. 

Dag 3. Havanna Dagen ägnas åt en utflykt i Havanna med omnejd. 
Vi besöker Fusterlandia och Habana Bosque, Havannas finaste 
grönområde. Sedan åker vi vidare till en kubansk strandklubb för 
gemensam lunch och möjlighet till bad.

Dag 4. Havanna Idag är det ”fiesta cubana"! Vi åker till en liten 
gård utanför Havanna där ägaren tillagar vår lunch över öppen eld. 
På programmet står även salsadans, musik och rom. Med oss på 
färden har vi nämligen några kubanska danslärare som ska lära oss 
grunderna i salsa. Man kan också ta ett svalkande dopp i poolen på 
gården. 

Dag 5. Havanna – Viñales Dagens mål är Viñales, en liten stad på 
öns västra sida. På vägen dit besöker vi ett av Unescos biosfär-
reservat, Las Terrazas i bergsområdet Sierra del Rosario, samt 
Soroa med den berömda orkidéträdgården. I Viñales checkar vi 
in i våra respektive casa particular, och på kvällen äter vi middag 
hemma hos våra värdfamiljer.

Dag 6. Viñales Idag gör vi en vandring för att upptäcka den vackra 
Viñalesdalen, upptagen på Unescos världsarvslista. Området är 
känt för sina tobaksodlingar och vi besöker en tobaksbonde och 
får se hans odlingar och torkhus. På kvällen äter vi middag på en 
paladar, en privatägd restaurang. 

Dag 7. Viñales Dagen är fri för egna aktiviteter. Middag intas på en 
paladar i Viñales. I staden finns ett ”Casa de la Musica”, musikens 
hus, där man kan lyssna på musik på kvällen. 

Dag 8. Viñales – Trinidad de Cuba Idag åker vi österut till Trinidad 
de Cuba, som av många anses vara öns vackraste stad. Framme 
i Trinidad gör vi oss hemmastadda i våra casas particulares, som 
ligger centralt i staden. Vi samlas igen på kvällen för att äta middag 
tillsammans på en paladar.

På vår rundresa på Kuba bor vi i privata hem och får många möjligheter att möta den vanliga befolkningen. Vi upptäcker 
öns intressanta historia och njuter av dess tropiska klimat och vackra natur. På kvällarna kan vi roa oss på kubanskt vis 
och fascineras av salsans rytmer.

Dag 9. Trinidad de Cuba Vi börjar dagen med en stadsrundtur 
till fots i pittoreska Trinidad, som finns med på Unescos 
världsarvslista. Staden grundades i början av 1500-talet och är 
en av de mest välbevarade i Karibien från tiden då sockerhandeln 
var huvudindustrin i regionen. Idag är det tobaksindustrin som 
dominerar. På Casa del Alfarero har man sedan flera generationer 
tillverkat keramik, ett mycket vanligt hantverk i Trinidad, och vi 
gör ett besök här. På eftermiddagen åker vi till Playa Ancón, södra 
Kubas vackraste strand. 

Dag 10. Valle de los Ingenios I den berömda dalen Valle de los 
Ingenios har det länge odlats sockerrör och tillverkats socker. Vi 
besöker lämningarna från det gamla godset San Isidro, där vi under 
en rundtur får höra berättelser om livet på sockerbruken och på 
fälten, ur både slavarnas och storgodsägarnas perspektiv. 

Dag 11. Trinidad de Cuba Dagen är fri för egna aktiviteter. På kväll-
en äter vi middag på en paladar. Senare på kvällen rekommenderas 
Trinidads Casa de la Musica där det är livemusik och dans under 
bar himmel. 

Dag 12. Trinidad de Cuba – Havanna Vi återvänder till Havanna 
men tar nu vägen via den välkända Grisbukten. Det var här som 
1 500 exilkubaner 1961 gjorde ett misslyckat försök att invadera 
Kuba. Vid vackra stranden Caleta Buena äter vi lunch och kan passa 
på att bada i den naturliga poolen. Framme i Havanna checkar 
vi in hos våra värdfamiljer. På kvällen samlas vi igen för en sista 
gemensam middag.

Dag 13. Havanna – Hemorten Vi åker till flygplatsen för vidare 
hemresa. 

Dag 14. Hemkomst Vi når hemorten. 

Casa particular Standarden är enkel men välkomnande. Ofta talar 
man enbart några ord engelska och främst sker kommunikationen 
med lokalbefolkningen på spanska, så det kan vara bra att lära 
sig några hälsnings- och artighetsfraser. Samtliga privata rum har 
luftkonditionering eller fläkt. Badrummen har kallt och varmt vatten 
och delas i vissa fall av två rum. Samtliga rum saknar hiss. De flesta 
ligger oftast på första eller andra våningen.

Visum krävs på denna resa. Besök vår hemsida för aktuell 
information.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

14 dagar

fr  33 975:- 

Dag 1. Hemorten – Cancún Vi flyger till Cancún. Vår reseledare 
tar oss till vår buss som kör oss till Adhara Hotel i Cancún där vi 
bor en natt.

Dag 2. Cancún – Río Lagartos – Ek Balam – Valladolid Efter 
frukost reser vi till Río Lagartos, en liten fiskeby vars namn 
betyder alligatorfloden. Det är ett reservat med rik flora och 
fauna, och här åker vi på en båttur längs den mangrovebevuxna 
flodmynningen. Efter gemensam lunch reser vi vidare till 
den forna mayastaden Ek Balam som blomstrade under 
700–1000-talet. El Torre är den mest iögonfallande byggnaden 
och en av de största mayabyggnaderna på Yucatán. Vi åker vidare 
till vårt hotell för natten.

Dag 3.  Valladolid – Chichén Itzá – Izamal – Mérida Idag besöker 
vi ruinstaden Chichén Itzá som är utsedd till ett av världens sju 
nya underverk. Den 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 ligger Ik Kil, ett naturligt slukhål som på spanska kallas 
cenote. Här kan de som vill ta en 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 Mérida är Yucatánhalvöns 
huvudstad och här har cirka 60 procent av befolkningen sitt 
ursprung i mayakulturen. Vi gör en rundtur i stadens historiska 
delar som karakteriseras 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 Hotel Plaza Campeche.

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 kännetecknas 
av pastellfärgade byggnader, kullerstensgator och stora herrgårdar 
som omges av den gamla stadsmuren. Eftermiddagen 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. Efter sitt fall slukades 
staden av djungeln innan den återupptäcktes. Arkitekturen, 

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 
slappna av och njuta till fullo av livet vid Karibiska havet.

skulpturerna och de uthuggna relieferna är bland de bäst 
konstruerade av mayafolket. 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. Utflykt Roberto Barrio och Misol-Ha Efter en tidig frukost 
åker vi till Roberto Barrio, en serie av vattenfall karakteriserade 
av sitt kristallklara turkosblå vatten. 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 näst intill 
cirkelformad pool omgiven av tät vegetation. Eftermiddagen är fri 
för egna aktiviteter.

Dag 8. Palenque – Becán – Chetumal Cirka fem timmar österut 
ligger mayaruinerna Becán där vi gör ett besök. Det 25 hektar 
stora området är omgivet av en vallgrav, vilket är unikt bland alla 
upptäckta mayalämningar. 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 stopp i Bacalar för att se dess 
fantastiska blå lagun. Vi reser sedan vidare till den historiska 
mayastaden Tulum, de enda mayalämningarna som ligger vid 
kusten. Under kvällen når vi Cancún och checkar in på vårt hotell 
för 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.

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 5 675:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Avresedatum: 8/2, 24/2, 11/11
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14 dagar

fr  31 475:-

Dag 1. Hemorten – Lima Vi flyger till Lima. Vi anländer till Perus 
huvudstad Lima under kvällen och checkar in på Wyndham Costa 
del Sol Lima Airport.

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 tillbringas på egen 
hand. Vi bor en natt på Crismar by Xima.

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 Standard Colca.

Dag 4. Colca – Puno Efter en tidig frukost gör vi en utflykt till 
Colcadalen, 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 
kolonialtiden. 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 
fiskelägen, då fisket var öarnas ursprungliga syfte. Båtturen 
fortsätter sedan cirka 30 minuter till byn Luquina, som ligger på 
Chucuitohalvön. Vi besöker ett folk som lever ett traditionellt liv på 
denna 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.

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.

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 
Andahuaylillas, 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 
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 

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 12 övernattningar i dubbelrum · 
12 frukostar · 2 luncher · en middag · utflykter enligt program 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 4 725:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer · tillvalsutflykt
Speciellt: Vi önskar att alla resenärer tar med en liten 
ryggsäck som kan fungera som övernattningsväska för nät-
terna i Urubamba och Aguas Calientes. Observera att stora 
höjdskillnader förekommer på vissa av resans etapper.
Avresedatum: 28/1, 11/2, 25/2, 11/3, 23/3, 8/4, 22/4, 16/9, 
23/9, 7/10, 14/10, 4/11, 11/11, 18/11, 25/11

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. Tillvalsutflykt Rainbow Mountain 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. För den som önskar 
erbjuds också en spektakulär tillvalsutflykt med guidad vandring på 
det randiga berget Vinicunca, som även kallas Rainbow Mountain. 
Vi ger oss av tidigt på morgonen för att hinna med. Startpunkten 
för vandringen ligger på 4 350 meters höjd och bilresan dit tar ca 
två och en halv timmar. Under vår långsamma vandring uppför 
berget passerar vi betande lamadjur och traditionella herdehus. 
Landskapet skiftar färg från grönt till rött och den sandiga 
terrängen ger plats för några bergstoppar. Lön för mödan får vi vid 
den magnifika utsikten över Rainbow Mountain med sina färgglada 
sediment. Klara dagar kan man även få syn på den snötäckta 
toppen av Cuscos högsta berg Ausangate (6 384 m ö.h.). Sedan är 
det dags att starta nedstigningen och vi förväntas komma åter 
till hotellet i Cusco ca kl. 17. Lunch under dagen ingår. Utflykten 
behöver förbokas inför resan. Pris fr. 1 075:- 

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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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

13 dagar

fr  28 975:-

Dag 1. Hemorten – Buenos Aires Vi flyger till Buenos Aires.

Dag 2. Buenos Aires Vi anländer till Argentinas huvudstad. Efter 
en stadspromenad i centrum och gemensam lunch checkar 
vi in på centrala Hotel Libertador. 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 folkliga 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 
turistmagnet 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. 1 095:-  

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 förändrats mycket sedan 1920-talet och utgör därför en stor 
kontrast till den livliga staden. I utflyktspriset ingår lunch. 
Pris fr. 745:- 

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 
Viale Towers 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 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 10 övernattningar i dubbel-
rum · 10 frukostar · 2 luncher · utflykter enligt program · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 5 495:- · tillvalsutflykter · dricks till 
lokala guider och chaufförer
Avresedatum: 30/1, 26/2, 23/3, 17/10, 22/11

fallen. 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 
Corcovado 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 
Sockertoppen, 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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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 8 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · 4 
luncher · 3 middagar · utflykter enligt program · lokalguide · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 475:- 
Avresedatum: 24/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

11 dagar

fr  27 975:-

Dag 1. Hemorten – Rio de Janeiro Vi flyger till Rio de Janeiro.

Dag 2. Rio de Janeiro Vi landar i Rio de Janeiro och möts av 
vår engelsktalande lokalguide som tar oss till Hotel Americas 
Copacabana, där vi ska bo en natt. Resten av dagen är fri för 
avkoppling. Hotellet har ett centralt läge tre kvarter från den kända 
Copacabanastranden.

Dag 3. Rio de Janeiro – Manaus – Amazonas Efter frukost flyger vi 
till Manaus som är Amazonas största stad. För att kunna uppleva 
regnskogen på bästa sätt krävs att man lämnar staden för att 
bo på en lodge en bit ut i djungeln. Med motorbåt passerar vi 
sammanflödet av floderna Rio Solimôes och den brunsvarta floden 
Rio Negro. Vi åker vidare genom Lake January som är ett ekologiskt 
parkområde av översvämmad mark med flytande hus. Vi når sedan 
Evolution Lodge som blir vår bas de närmaste dagarna. Vi checkar 
in med en välkomstdrink och äter middag tillsammans på kvällen.

Dag 4. Amazonas Idag ger vi oss ut på djungelvandring genom tät 
växtlighet. Enorma träd och täta buskar slingrar sig om varandra, 
och medan vi tar oss framåt hör vi ljuden av djurlivet runtomkring 
oss. Vi besöker en bofast familj för att på nära håll se och uppleva 
det vanliga livet i Amazonas. Efter gemensam lunch får vi möjlighet 
att simma med Amazonas rosa delfiner. Delfinerna lever endast 
i sötvatten och finns bara i Afrika och här i Sydamerika. Innan vi 
återvänder till lodgen för middag provar vi också på att fiska piraya.

Dag 5. Amazonas Vid soluppgången ger vi oss ut i kanoter på 
floden Ariaú för fågelskådning. Därefter äter vi gemensam frukost 
och har sedan förmiddagen fri. Efter gemensam lunch gör vi en 
kanottur till det översvämmade skogsområdet Igapó. Här ser man 
ofta många av regnskogens alla djur, som apor och sengångare. På 
kvällen efter gemensam middag kan den som önskar följa med på 
kajman- eller alligatorspaning. 

Dag 6. Amazonas Amazonasregnskogen täcker en areal på mer än 
5 miljoner kvadratkilometer. Området står för över hälften av den 

Amazonas med Brasilien
Amazonas är den största och mest mångsidiga regnskogen i världen och 80 procent ligger inom Brasiliens gränser. De 
över tusen floder som flyter genom området står för en femtedel av världens sötvatten. En tropisk flora och fauna matar 
här våra sinnen med oförglömliga upplevelser av exotiska ljud och dofter. Vi får även ett par dagar i Rio de Janeiro där 
man hittar den berömda Kristusstatyn och andra kända turistattraktioner såsom Copacabana, Ipanema och Maracanã.

regnskog som finns kvar på jorden, och med sina över 16 000  
trädsorter har den en större biomångfald än någon annan tropisk 
regnskog på jorden. Efter fri förmiddag och gemensam lunch 
besöker vi Acajatuba Village där man lever av fisket, odling och 
hantverk. Odlingarna är varierande med gummiträd, nötter, frukt 
och medicinalväxter. Lokalbefolkningen visar oss också de hantverk 
man tillverkar här av det naturen erbjuder. Gemensam middag.

Dag 7. Amazonas – Rio de Janeiro Vi reser med snabbåt mot 
staden Manaus och vidare till flygplatsen för att ta inrikesflyget 
tillbaka till Rio de Janeiro. På Hotel Americas Copacabana checkar 
vi in för tre nätter. Kvällen är fri för egna strövtåg.

Dag 8. Rio de Janeiro Efter frukost på hotellet är det dags att 
upptäcka Rio de Janeiro. Vi inleder med Corcovadoberget med 
den berömda Kristusstatyn på toppen. Under vår tur ser vi också 
fotbollsstadion Maracanã, det rikligt utsmyckade operahuset 
samt Sambadromen där den världsberömda årliga karnevalen 
anordnas. Därefter är det dags för en linbanetur upp till Urcaberget 
och vidare till Sockertoppsberget. Från Sockertoppen har vi en 
vidunderlig utsikt över staden och den stora Guanabarabukten.

Dag 9. Rio de Janeiro Ledig dag då det är fritt fram att utforska Rio 
på egen hand. Staden är fantastiskt vackert belägen med en enorm 
naturhamn, gröna klippsidor, det öppna havet och de långa, vita 
stränderna. 

Dag 10. Rio de Janeiro – Hemorten Vi åker till Rios internationella 
flygplats Galeão. 

Dag 11. 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 4 975:- · tillvalsutflykter · dricks till 
lokala guider och chaufförer
Avresedatum: 27/1, 3/3, 13/10, 24/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

13 dagar

fr  30 275:-

Dag 1. Hemorten – Buenos Aires Vi flyger till Buenos Aires.

Dag 2. Buenos Aires Vi anländer till Argentinas huvudstad. Efter 
gemensam lunch gör vi en guidad bussrundtur i staden och 
checkar sedan in för fyra nätter på hotell Argenta Tower.

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. 575:-

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. 695:-

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 
cowboyer som arbetar som boskapsskötare på slätternas stora 
gårdar. Till lunch serveras vi grillat kött och argentinskt vin. 

Dag 5. Buenos Aires Hela dagen är fri för egna aktiviteter i den 
argentinska huvudstaden.

Dag 6. 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 7.  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 

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!

som är belägna strax utanför staden. Här visas vi den ädla konsten att 
tillverka vin och får chans att smaka. Till detta serveras lunch. 

Dag 8. 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 9. 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. 
Resan fortsätter till Santiago de Chile och hotell Novotel 
Providencia där vi ska bo i tre nätter.

Dag 10. 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 11. Santiago de Chile och vingårdsbesök Idag åker vi på en 
panoramatur i Santiago de Chile. Vi besöker också en av Chiles 
kanske mest välkända vingårdar Undurraga, där vi får smaka och 
dofta på fina viner i ett vackert naturlandskap. 

Dag 12. Santiago de Chile – Hemorten Efter frukost och 
utcheckning åker vi till flygplatsen och tar flyget tillbaka till Europa. 

Dag 13. Hemkomst Vi når hemorten.
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13 dagar

fr  40 775:-

Patagonien 
Argentina och Chile med Patagonien

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 10 övernattningar i dubbelrum · 9 
frukostar · 2 luncher · en picknicklunch · en middag · utflykter 
enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 7 975:-
Avresedatum: 24/2, 8/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Buenos Aires Vi flyger till Buenos Aires.

Dag 2. Buenos Aires I Argentinas huvudstad möts vi av vår 
lokalguide och buss som tar oss till centrum. Efter gemensam 
lunch gör vi en guidad bussrundtur i staden. Vi ser oss om i de 
centrala stadsdistrikten, så kallade barrios. Sedan checkar vi in 
på hotell Argenta Tower.

Dag 3. Buenos Aires – Ushuaia Vi flyger inrikes söderut. 
Under eftermiddagen landar vi i Ushuaia, huvudort i provinsen 
Eldslandet och en av världens sydligast belägna städer. Här gör 
vi en stadsrundtur innan vi checkar in på centralt belägna hotell 
Cilene del Faro där vi bor två nätter. 

Dag 4. Ushuaia Förmiddagen är fri för egna aktiviteter. För dem 
som önskar erbjuder vi en tillvalsutflykt, där vi gör en två och en 
halv timmars båttur genom Beaglekanalen med Chile på södra 
sidan och Argentina på den norra. Bland de karga öarna trivs 
sjölejon, säl, vikval och sjöfågel. Utflykten behöver förbokas inför 
resan. Pris fr. 825:-
 
På eftermiddagen ger vi oss ut på en tågresa genom 
nationalparken Eldslandet. Vi gör intressanta stopp och passerar 
fantastiska vyer med sjöar och snöklädda bergstoppar. 

Dag 5. Ushuaia – El Calafate Vi flyger till El Calafate där vi 
checkar in på Hotel El Mirador del Lago intill Argentinasjön.
Inför morgondagens glaciärupplevelse erbjuder vi redan idag en 
tillvalsutflykt till Glaciärmuseet som illustrerar och belyser en 
glaciärs uppkomst och förändring. Utflykten behöver förbokas 
inför resan. Pris fr. 725:-

Dag 6. Perito Morenoglaciären Idag ser vi den enorma Perito 
Morenoglaciären som är 250 kvadratkilometer stor och har en 
längd på 30 kilometer. Den är en av få glaciärer som fortfarande 
rör på sig, vilket gör att vi besökare kan få uppleva när den 
kalvar. Den ligger i Los Glaciares nationalpark vid Lago Argentino 
och är sedan 1981 med på Unescos lista över världsarv. Vi äter 
picknicklunch mitt på dagen och avslutar vår glaciärupplevelse 
med en båttur på sjön.

Patagonien är den sydligaste delen av Sydamerika med Stilla havet i väster och Atlanten åt andra hållet. I norr 
begränsas området av det besjungna Pampas och resenärer lockas hit av alla storslagna vyer och enorma vidder. 
Bergsmassiven bjuder på snöklädda toppar, glaciärer och glittrande insjöar.

Dag 7. El Calafate – Puerto Natales Dagens bussresa leder oss 
genom bergsmassiv och vackra vyer. Vid gränsen till Chile byter vi 
buss och träffar vår nya lokala guide. I Puerto Natales checkar vi in 
på hotell Costaustralis för två nätter.

Dag 8. Puerto Natales Idag besöker vi nationalparken Torres del 
Paine och får njuta av några av Patagoniens skönaste vyer och 
platser. Efter gemensam lunch fortsätter vi till vattenfallet Salto 
Grande och utsiktspunkten Nordenskjöld. 

Dag 9. Puerto Natales – Punta Arenas Vi reser med buss mot 
Punta Arenas invid Magellans sund. Vid ankomst får vi en rundtur 
i staden som grundades 1843.  Vi får även möjlighet att besöka 
Maggiorino Borgatello-museet vars utställning visar Magellans 
sund i fyra tematiska avsnitt. Turen avslutas i stadens hjärta, 
Plaza Muñoz Gamero, där vi finner vårt hotell för natten Cabo de 
Hornos. 

Dag 10. Punta Arenas – Santiago Vi flyger till Chiles huvudstad 
Santiago de Chile och checkar in på hotell Novotel Providencia för 
två nätter.

Dag 11. Santiago Under en stadsrundtur i denna relativt moderna 
miljonstad ser vi bland annat Monedapalatset som invigdes 
1805 som myntverk och senare kom att bli presidentens palats. 
Plaza de Armas var mittpunkten i det ursprungliga Santiago och 
runt torget finns historiska byggnader som katedralen och det 
vackra gamla Centralpostkontoret. Dagen avslutas med chilensk 
dansshow. Vi lär känna traditioner från landets alla regioner 
från nord till syd med lokal musik, kostym och dans. Till showen 
serveras en trerätters middag.

Dag 12. Santiago – Hemorten Vi åker till flygplatsen. 

Dag 13. Hemkomst Vi når hemorten. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 11 övernattningar i dubbelrum · 11 
frukostar · en lunchbox · en middag · utflykter enligt program 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 6 495:- · nationalparksskatt · flygskatt 
inrikesflyg · ankomstskatt Isabela · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår 
hemsida för aktuell information. Notera att hotellen i 
Ecuador och Galápagos kan hålla enklare standard och att 
rumsstorleken kan variera.
Avresedatum: 11/1, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4, 4/10, 18/10,
1/11, 8/11, 22/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

13 dagar

fr  39 975:-

Dag 1. Hemorten – Quito Vi flyger till Ecuadors huvudstad Quito. 
På Hotel Ikala Quito bor vi två nätter.

Dag 2. Quito Efter frukost upptäcker vi den vackra staden som 
är belägen 2 850 m ö.h., omgiven av Anderna. Under en guidad tur 
besöker vi den gamla delen av Quito samt utsiktsplatsen ”El Pane- 
cillo”. På eftermiddagen ser vi ”Mitad del mundo”, ett monument 
över ekvatorlinjen som passerar här. 

Dag 3. Quito – Otavalo Efter utcheckning åker vi linbanan 
Teleférico uppför berget Cruz Loma. Från 3 900 m ö.h. får man vid 
klart väder en makalös utsikt över staden Quito och de omgivande 
vulkanbergen. Observera att turen kan bli inställd om vädret inte 
är gynnsamt. Vår resa fortsätter norrut till den charmiga staden 
Otavalo, berömd för sin marknad, där vi tar in på Hotel Indio Inn. 
Gemensam middag.

Dag 4. Otavalo Tidig morgon gör vi ett frivilligt besök på 
djurmarknaden som startar redan 05.00. Efter besöket återvänder 
vi till hotellet för frukost. Vi har sedan hela dagen på oss att titta 
på denna jättelika marknad där man säljer allt mellan himmel och 
jord. Här finns bland annat färgglada bonader, ponchor och scarfar.

Dag 5. Otavalo – Quito – Puerto Ayora Från Quitos flygplats flyger 
vi inrikes till Galápagosöarna. Vi åker med vår buss till ön Santa 
Cruz och Puerto Ayora där vi checkar in på Ikala Galapagos Hotel 
för tre nätter.

Dag 6. Rundtur Santa Cruz Vi besöker Garrapaterostranden där vi 
hoppas på att få se spännande djur som havsleguaner, flamingor 
och pelikaner. På eftermiddagen får vi en guidad tur på besöks- 
centret Charles Darwin Station där vi får träffa sköldpaddor och 
leguaner av olika storlekar och arter. 

Dag 7. Playa de los Perros och kaffeplantage Efter en båttur till 
den närliggande viken Bahía Academy går vi till Playa de los Perros, 
ett fantastiskt område där vi hoppas att få se blåfotad sula, brun 
pelikan, fregattfågel och andra tropiska vadarfåglar. Därefter 
spanar vi under havsytan genom en stunds snorkling i lugnt vatten. 

Ecuador & Galápagos 
indiankultur i Quito och Galápagos unika djurliv
Under vår resa upplever vi Ecuador och besöker bland annat huvudstaden Quito. Här finns en rik historia och en 
blomstrande indiankultur. Vi fortsätter sedan till Galápagosöarna som ligger i Stilla havet cirka hundra mil utanför 
Ecuadors kust. Huvudattraktionen på denna perfekta destination för djurälskare är det enorma växt- och djurlivet. Här 
hittar vi bland annat jättesköldpaddor, land- och vattenleguaner, pingviner, hökar, ödlor och tärnor. Det finns även gott 
om stränder som är idealiska för snorkling och bad. 

På eftermiddagen kan man följa med på en tur upp till Santa Cruz 
höglandskap för att besöka en lokal kaffeplantage. 

Dag 8. Puerto Ayora – Isabela Med snabbåt åker vi till Isabela, 
den största och vackraste ön i arkipelagen. I charmiga Puerto 
Villamil checkar vi in på Cally Hotel. På eftermiddagen besöker vi 
en sköldpaddsfarm där vi träffar på flera sorters sköldpaddor i 
varierande storlek. 

Dag 9. Sierra Negra Under en halvdagsutflykt vandrar vi längs en av 
världens största vulkankratrar, Sierra Negra. Eftermiddagen är fri.

Dag 10. Isabela – Puerto Ayora Vi ägnar förmiddagen åt 
Tintoreras, en grupp små lavaöar där havsleguanerna lägger sina 
ägg under parningstiden. Sedan tar vi snabbåten tillbaka till Santa 
Cruz och Puerto Ayora, där vi åter checkar in på Ikala Galapagos 
Hotel. Kvällen är fri. 

Dag 11. Puerto Ayora – Guayaquil  Innan vi lämnar Santa Cruz gör 
vi ett besök vid tvillingkratrarna ”Los Gemelos”. Därefter åker vi till 
flygplatsen på Baltra för flyg till Guayaquil, Ecuadors största stad. 
Vi bor sista natten på centrala Unipark Hotel.

Dag 12. Guayaquil – Hemorten Efter frukost och utcheckning har 
vi tid för egna upptäcktsfärder i Guayaquil innan vi samlas för att 
åka till flygplatsen.  
 
Dag 13. Hemkomst Vi når hemorten. 
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

22 dagar

fr  55 975:-

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 
vattenfall, 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 
huvudstad 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 reseupplevelse 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 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 20 övernattningar i dubbelrum · 
20 frukostar · 3 luncher · en middag · utflykter enligt program 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 12 045:- · tillvalsutflykt · dricks till 
lokala guider och chaufförer
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 11/3, 8/10, 19/11

gjort att den kallas ett av världens sju underverk. Vi övernattar på 
El Mapi by Inkaterra 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 Efter frukost åker vi till flygplatsen i 
Cusco, där vi tar flyget till Cartagena i Colombia. Här möts vi av vår 
buss som tar oss till hotell Arsenal i centrala Cartagena där vi bor 
i fyra 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. 1 675:-  

Dag 20. Cartagena Vår sista dag i Cartagena tillbringas på 
egen hand. Cartagena har ungefär en miljon invånare och 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 
flygplatsen. Vi påbörjar vår flygning mot hemorten. 

Dag 22. Hemkomst Vi når hemorten.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

13 dagar

fr  30 175:-

Dag 1. Hemorten – Johannesburg Vi flyger till Johannesburg.

Dag 2. Johannesburg Vid ankomst till Johannesburg väntar vår 
buss och lokalguide på att få ta oss med till Kruger nationalpark i 
Skukuza. Bussresan inbjuder till lite avkoppling medan vi studerar 
landskapet, och en gemensam lunch på vägen ingår i resans pris. 
Vi erbjuder boende på två olika hotell i staden. Aktuell information 
om hotellen finns på vår hemsida. Här stannar vi fyra nätter och 
samtliga kvällar ingår middag på hotell.

Dag 3. Panoramatur med Blyde River Canyon Efter frukost väntar 
en tur längs den vackra Panorama Route som tar oss genom 
gröna Blyde River Canyon. Denna gigantiska dalgång som brukar 
klassas som ett av Afrikas naturliga underverk, är världens tredje 
största kanjon. Den spektakulära panoramavägen tar oss till fler 
av Sydafrikas mest populära sevärdheter. Vi får se Bourke’s Luck 
Potholes, fantastiska jättegrytor som formats genom århundraden 
då vatten och stenar med kraft gröpt ur berggrunden. Vi tar också 
del av den magnifika utsikten över landskapet som omger de 
runda bergstopparna The Three Rondavels. Tack vare formen på 
sina toppar liknas de ofta vid typiska afrikanska hyddor. På kvällen 
äter vi gemensam 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 afrikanska savannerna. Vår heldagssafari sker med 

Sydafrika 
Kruger nationalpark, Garden Route och Kapstaden
Sydafrika är ett land med stora kontraster. Det mångskiftande landskapet och det storslagna naturlivet är lika 
fascinerande 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.

fyrhjulsdrivna Game Ranger-jeepar med öppna sidor. Under sen 
eftermiddag återvänder vi till vårt hotell. Middag på kvällen.

Dag 5. Safari i Kruger nationalpark Efter en tidig frukost 
återvänder 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. Skukuza – Port Elizabeth Efter en tidig frukost lämnar 
vi vårt hotell och reser mot Johannesburg. Under eftermiddagen 
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  
Protea Hotel By Marriott Knysna.

Dag 8. Featherbed Nature Reserve Efter en god frukost på 
hotellet 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 reservatet. Här finns möjlighet att göra en 
cirka 2,2 kilometer guidad promenad. Vi äter lunch för att sedan ta 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 10 övernattningar · 10 frukostar · 
3 luncher · 4 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 6 275:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum:  10/1, 24/1, 3/2, 10/2, 21/2, 28/2, 7/3, 16/3, 
5/10, 17/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11 

oss tillbaka till Knysna igen med båt. Resterande delen av dagen 
tillbringas på egen hand. 

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 Sunsquare Cape Town City Bowl. 

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  i den gamla flottbasen Simon’s Town 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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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Kapstaden 
med vindistrikten och Godahoppsudden

Storslagna Kapstaden är Sydafrikas främsta resmål. Här blir 
det tid för egna strövtåg men vi lär också känna staden med 
lokalguide då vi passerar stadens sevärdheter och gör flera stopp,  
däribland vid Taffelberget med sin oförglömliga utsikt, Sea Point 
och Camp’s Bay. Våra heldagsutflykter går till Godahoppsudden 
med ett besök på den omtalade stranden Boulders Beach, 
Sydafrikas mat- och vinhuvudstad Franschhoek och den vackra 
vingården Groot Constantia. Under vår utflykt till Franschhoek 
blir det vinprovning på Neethlingshofs vingård i Stellenbosch. 
På hemresedagen hinner vi med en utflykt till Kirstenbosch 
botaniska trädgård. 

Avresedatum:  1/2, 4/10, 18/10, 22/11, 26/12

9–10 dagar

fr  21 975:-

10 dagar

fr  21 975:-

14 dagar

fr  32 975:-

14–16 dagar

fr  34 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Sydafrika lodge
Kruger-safari

Sydafrika bjuder på en förtrollande mångfald av djur och natur. 
Vi bor intill Kruger nationalpark fem nätter i bungalow och ägnar 
dagarna åt parken. Här finns 146 olika sorters däggdjur, bland 
annat 11 000 elefanter, 2 000 lejon och 1 000 leoparder. Vi åker på  
safari med fyrhjulsdrivna jeepar. En dag blir det bush walk med 
välutbildade rangers som guidar oss på en tur till fots. Vi lär oss 
att avkoda naturens signaler genom att lukta, lyssna, speja och 
iaktta. Dagen avslutas med den traditionella grillkvällen med 
underhållning och afrikanska smaker och dofter. Vi gör även 
guidade rundturer i de spännande storstäderna Johannesburg och 
Pretoria. 

Avresedatum:  11/1, 1/3, 8/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Madagaskar 
ön med det unika djurlivet

Madagaskar är världens fjärde största ö och har tack vare sin  
isolering i Indiska oceanen ett närmast unikt djurliv som vi 
får uppleva. Naturen är varierad med allt från regnskog till 
ökenlandskap. Vi har sällskap av en lokalguide under hela resan, 
där vi bland annat besöker flera nationalparker, passerar genom 
bergskedjan Andringitra – gränsen mellan det torra landskapet 
i väster och det grönskande regnskogslandskapet i öster – 
och besöker regnskogen i Andasibereservatet. Vi träffar även 
lokalbefolkning, upplever äldre madagaskisk arkitektur och 
mycket mer under denna oförglömliga resa. 

Avresedatum:  13/4, 10/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Namibia 
rundresa i kontrasternas land

Följ med oss till hjärtat av Namibia. Det blir en innehållsrik resa 
där vi åker till Namiböknen, nationalparker och viltreservat, gör 
safariturer och njuter av det varierande djurlivet. I Namib-Nauk-
luft nationalpark besöker vi det välbesökta området Sossusvlei, 
med uttorkade sjöbottnar omgivna av röda sanddyner. Vi reser 
till den charmiga kuststaden och semesterorten Swakopmund. 
Härifrån ger vi oss ut på delfinsafari och hoppas få se några av 
havets ”Big Five”. På väg till nationalparken Etosha stannar vi till i 
en traditionell himba-by och får lära oss mer om de sista kvarva-
rande nomadstammarnas levnadssätt. 

Avresedatum:  7/3, 24/10, 21/11
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Seychellerna 
paradisöar med några av världens vackraste stränder

Lyxigaste semesterkänslan hittar du på Seychellerna. Här finns 
vykortens vita sandstränder och glittrande azurblå vatten. 
Vårt hotell vid stranden är fyrstjärnigt med pooler, barer och 
flera restauranger. Njut av tillvaron här eller följ med på våra 
tillvalsutflykter. Vi åker till en av världens minsta huvudstäder, 
Victoria, och vi gör en utflykt till Takamakas bränneri, där vi får se 
hela processen kring hur de tillverkar sin traditionella rom. En dag 
upptäcker vi Seychellernas undervattensvärld och gör en rundtur 
på ön som är hem för 105 frigående landsköldpaddor. Det blir 
också en härlig dagstur till öarna Praslin och La Digue. 

Avresedatum:  7/3, 31/10

10 dagar

fr  20 975:-

10 dagar

fr  24 975:-

10 dagar

fr 31 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Mauritius 
paradisstränder och kristallklart vatten

Paradisön Mauritius lockar med en semester full av lata dagar 
på stranden, simning, snorkling och äventyr. Vi bor på en resort i 
den lilla orten Balaclava. Här finns spa, relaxavdelning, hamam, 
skönhetssalong, gym och utomhuspooler. Aktiviteter som tennis, 
vindsurfing och vattengympa erbjuds också. Vi anordnar två 
spännande tillvalsutflykter. Den ena är en katamaranresa med 
möjlighet att se delfiner i deras naturliga miljö. Vi äter BBQ-buffé 
ombord och tar oss till sand- och korallön Bénitiers Island. Den 
andra går bland annat till ett populärt friluftsområde och till en 
äventyrspark med 1 500 fågelarter och 150 djurarter. 

Avresedatum:  24/4, 16/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Kenya  
möt det vilda naturlivet på Afrikas savann

Ett spännande safariäventyr där vi upplever Kenyas natursköna 
vyer och storslagna djurliv. Under den innehållsrika resan åker 
vi till Amboseli nationalpark, vi besöker Karen Blixens gård, 
och vi får möjlighet att mata utrotningshotade Rothschild-
giraffer. Vi reser vidare mot Mount Kenya och den närliggande 
nationalparken Aberdare. Från lodgens vattenhål kan vi beskåda 
de vilda djuren. Därefter väntar Nakurusjön och en chans att se 
svart och vit noshörning, leoparder och de tusentals flamingor 
som håller till vid sjön. Det blir även safari på Masai Mara-
savannen. Två tillvalsutflykter erbjuds: luftballong över savannen 
och besök i massajby. 

Avresedatum:  17/2, 5/10

11 dagar

fr  47 575:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Uganda 
Afrikas pärla

Uganda är ett av Afrikas främsta länder för spännande safariturer. 
Vi besöker flera nationalparker med varierande natur och får 
möta olika djurarter på nära håll. I Kibales nationalpark är 
förhoppningen att komma nära schimpansen och i Drottning 
Elizabeths nationalpark finns fler än hundra sorters däggdjur, 
bland annat leopard, flodhäst och buffel. I Ishashaområdet kan 
vi få se trädklättrande lejon. En av resans absoluta höjdpunkter 
blir att spåra bergsgorillor. En erfaren parkvakt guidar oss och har 
mycket att berätta om hur de lever. Vi avslutar i staden Jinja där vi 
åker båt till Vita Nilens källa vid Victoriasjön. 

Avresedatum:  6/3, 12/10
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 13 övernattningar i dubbelrum · 12 frukostar · 
2 luncher · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 6 375:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer · visum
Speciellt: Observera att bussarna inte håller samma 
standard som i Europa.
Avresedatum:  20/2, 13/11, 20/11, 4/12

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

14 dagar

fr  28 975:-

Dag 1. Hemorten – Dar es-Salaam Vi flyger till Dar es-Salaam. Vi 
övernattar på Best Western CBD Hotel City Centre.

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 
nationalparken. 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 
The Golden Tulip Boutique, beläget i Zanzibars stenstad Stone 
Town.

Dag 6. Stadsrundtur – Stone Town Vi gör en tre timmars 
stadspromenad i Stone Town med en lokal guide som berättar om 
den intressanta 1800-talsstaden. På eftermiddagen kan vi sedan 
fritt strosa omkring på marknaden i staden och upptäcka den 
fantastiska blandningen av olika kulturer som karakteriserar ön.

Dag 7. Båtutflykt till Prison Island Efter frukost gör vi en båtutflykt 
till Changuu eller Prison Island som den också kallas. Ön har 
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.

Dag 8. Kryddplantage och Kendwa Vi beger oss till öns södra 
del för några dagars avkoppling. På vägen dit stannar vi till på en 

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. 

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 
enklare traditionell lunch och fortsätter därefter till Kendwa. 
Väl framme tar vi in på vårt hotell Kendwa Rocks där vi bor de 
kommande sex nätterna.

Dag 9–13.  Kendwa 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. Första dagen 
tar vi oss ut med båt för att spana på delfiner, och har vi tur kan vi 
till och med se olika delfiner under vår tur.

Dag 14. Kendwa – Hemorten Tidig morgon tar vi bussen till 
flygplatsen för hemresa. Vi flyger till hemorten.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår 
hemsida.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Gambia & Senegal 
Västafrikas pärlor

Resan till genuina Senegal och spännande Gambia tar oss genom 
intressant historia, vacker natur, rikt djurliv och fina stränder. 
Vi besöker huvudstäderna Dakar respektive Banjul och hinner 
även med sol och bad. Under resans gång åker vi fyrhjuling i 
sanddynerna och tittar närmare på den rosa sjön Retba. Vi besöker 
världens tredje största fågelreservat, Djoudj, och i området vid 
Senegalflodens delta får vi en guidad båttur. Under vår vistelse i 
Toubacouta besöker vi två speciella platser: Snäckön – en strand 
av enbart snäckskal – och ön som kallas ”Ön där fåglarna sover”, 
där pelikaner och andra fågelarter gärna tar en tupplur. 

Avresedatum:  22/1, 19/11

14 dagar

fr  32 975:-

10 dagar

fr  16 975:-

10 dagar

fr  24 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Egypten rundresa
faraonernas Egypten

Denna innehållsrika resa börjar i Kairo där vi besöker Egyptiska
museet som innehåller världens största samling av antika föremål 
från faraonisk tid. Vi utforskar även Giza-pyramiderna där vi ser 
den stora Cheopspyramiden, den enda av världens sju underverk 
från antiken som fortfarande står kvar, och den berömda Sfinxen. 
Vi åker till Luxor och får beskåda den storslagna tempelstaden 
Karnak, Luxortemplet och Konungarnas dal. Mot slutet av resan 
beger vi oss till Assuan och vackra Philaetemplet som ligger på en 
ö i Nilen. Det finns även möjlighet att följa med på en tillvalsutflykt 
till södra Egyptens viktigaste tempel i Abu Simbel. 

Avresedatum:  10/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Marocko  
med Marrakech, Rabat och Fès

I mytomspunna Marockos myllrande storstäder samsas det 
moderna med det antika. På den här resan får vi ta del av 
traditionell kultur och mat i miljöer som känns som hämtade 
ur en orientalisk dröm. Vi kommer även att få vistas i Marockos 
storslagna natur med de höga Atlasbergen och den oändliga 
öknen. Vi börjar vår resa i Marrakech, och åker sedan vidare 
mot Casablanca och Rabat. På resan passerar vi även den forna 
staden Chellah och Maknès vars gamla del är upptagen på 
Unescos världsarvslista, samt pilgrimsstaden Moulay Idriss och 
det arkeologiska utgrävningsområdet Volubilis. Vi upptäcker 
Fès – landets kulturella vagga. Medinans smala gränder, slottets 

sju gyllene portar och Karaouinemoskén är några viktiga stopp 
i staden.  Vi övernattar i ”öknens port” Erfoud och gör oss redo 
för ett ökenäventyr med jeep. På kvällen äts en traditionell 
middag under stjärnorna och dagen därpå reser vi via dalgången 
Todras till Marockos Hollywood, Ouarzazate och Atlas Studios, 
där Bondfilmen Iskallt uppdrag spelats in. Det blir även ett 
stopp i världsarvet Aït Benhaddou innan vi avrundar resan i 
Marrakech. Under en guidad rundtur i staden ser vi bland annat 
den iögonfallande Koutoubia-moskén med sin höga minaret och 
den botaniska trädgården Majorelle. Under resan erbjuds tre 
tillvalsutflykter: kalligrafikurs, rida dromedar i Saharaöknen samt 
en marockansk matlagningskurs.

Avresedatum:  14/3, 30/4, 5/10, 9/11
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · 6 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 175:- · tillvalsutflykter · entréer
Avresedatum: 21/4, 5/5, 16/6, 30/6, 14/7, 25/8, 1/9, 8/9, 22/9

10 dagar

fr  12 475:- 

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 vattnet 
och betrakta spillrorna av Winston Churchills landstigningshamn. 
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 Campanile Caen-Centre Gare. 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- 

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.

sammans med Eiffeltornet är den mest besökta sevärdheten 
i Frankrike. I Saint-Malo bor vi på Hôtel de la Cité. Middag på 
kvällen.

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. 
Eftermiddagen 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. 1 375:- 

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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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
en lunch · 4 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 375:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 8/7, 22/7, 26/8, 9/9, 
23/9, 7/10

7 dagar

fr  8 275:-

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 Ibis Montmartre 18ème som ligger i Montmartre, nära 
Moulin Rouge och med promenadavstånd 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-Cœur. 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. 50  euro 

Dag 4. Paris Efter frukost åker vi tillsammans med vår reseledare 
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 

Paris fantastiska upplevelser i romantikens stad
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!

också möjlighet att följa med vår reseledare på en tillvalsutflykt till 
Musée du Vin, vinmuseet som ligger på Vattengatan, Rue des Eaux. 
Här besöker vi det anrika museet och gör en vinprovning. Utflykten 
bokas och betalas på plats. Pris fr. 17 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 
sprudlande champagne. Utflykten kan förbokas inför resan och 
betalas på plats. Pris fr. 125  euro

Dag 5. Paris Hela dagen är fri för att njuta av den franska 
huvudstaden 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 
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. Observera 
att entrébiljett bör förbokas på egen hand. Besök vår hemsida för 
aktuell information. 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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8 dagar

fr  11 975:-

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 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 sevärdheter, 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 
kan man besöka champagnehus och den berömda katedralen 

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.

eller shoppa på exempelvis ”Galeries Lafayette”. Vi bor centralt på 
Campanile Reims Centre Cathédrale och äter middag på hotellet. 

Dag 6. Champagne Frukost. På eftermiddagen lär vi känna 
Champagne 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 Pérignon ”uppfann” 
champagnen. 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 3 575:- · tillvalsutflykter
Speciellt: Vissa avresor har avvikande program. Besök vår 
hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 8/9, 22/9

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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7 dagar

fr  9 975:-

Alsace 
vin, underbara landskap och historiska städer

Historiska provinsen Alsace är ett av de mest kända vindistrikten 
i världen. Vi åker buss till Strasbourg, med en övernattning i 
Hannover på vägen. I Strasbourg bor vi centralt och upptäcker 
staden till fots med vår lokalguide. Sedan reser vi söderut och 
stannar för vinprovning på en vingård i Dambach-la-Ville innan 
vi når Baldersheim, där vi bor tre nätter. Härifrån gör vi flera 
utflykter och får bland annat upptäcka slottet Château du Haut-
Koenigsbourg, den förtjusande lilla staden Riquewihr och vackra 
Colmar. Vi får även prova viner av traktens druvor, på en vingård i 
Riquewihr och hos en vinproducent i Colmar.

Avresedatum:  8/5, 7/8, 4/9

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.

8 dagar

fr  12 275:- 

Vinskörd 
Alsace, Bourgogne och Champagne 

En resa i vinets tecken till Alsace, Bourgogne och Champagne. 
I Alsace bor vi i pittoreska Colmar. Vi åker längs vinvägen, med 
stopp i charmiga Dambach-la-Ville och Riquewihr. Vi besöker en 
vinodling i Soultzmatt, där Seppi Landmann låter oss hjälpa till 
med skörden. Efter druvplockningen blir det vinprovning och lunch 
bland vinfälten. I Bourgogne bor vi i Beaune. Här åker vi på vinvägen 
Route des Grands Crus och besöker bland annat vinslottet Château 
du Clos de Vougeot och en vingård. Resan avslutas med en natt i 
Reims i Champagne, där vi även besöker Épernay. Som tillval går 
det att besöka ett champagnehus och Hautvillers.

Avresedatum:  15/9

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.

7 dagar

fr  9 475:-

Champagne 
sprudlande vin och böljande landskap

Champagne är ett av världens mest kända vindistrikt. Här bor 
vi i Reims, en stad med både kultur, shopping, restauranger och 
champagnebarer. Staden upptäcker vi till fots med vår lokalguide. 
Härifrån gör vi en rad utflykter, bland annat till en kakfabrik 
som bakar kakor med champagne och till ett whiskydestilleri. 
Vi får förstås också prova champagne, både hos stora hus som 
Mumm och hos mindre producenter. Vi tar en båttur på Marne 
och besöker pittoreska staden Hautvillers, där vi bland annat 
får se katedralen där Dom Pérignon ligger begravd. Vi åker längs 
de vackra champagnevägarna, besöker ett vinmuseum och 
champagnestaden Épernay. 

Avresedatum:  20/5, 16/9

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.

10 dagar

fr  11 975:-

Provence 
konstnärernas och livsnjutarnas landskap

Provence är ett av Frankrikes vackraste landskap. Här finns små 
bergsbyar, badorter och storslagen natur. Vi bor tre nätter i Arles, 
staden där Vincent van Gogh älskade ljuset. Härifrån gör vi utflyk- 
ter, som till Saintes-Maries-de-la-Mer, där Rhône rinner ut i 
Medelhavet, Les Baux, den gamla klippstaden med en medeltida 
borg och vackra Avignon. På väg mot Cannes stannar vi i Saint-
Tropez. Där finns möjlighet till en båttur på Medelhavet, som 
tillvalsutflykt. I Cannes bor vi två nätter och upptäcker den 
flärdfulla staden och mysiga Antibes. På vägen hem reser vi bland 
annat genom Schweiz, längs Luganosjön och hänförande alpvyer.

Avresedatum:  2/6, 16/9, 30/9

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.



www.rolfsbuss.se 178

10 dagar

fr  10 975:-

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 – 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 
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 
välbekanta stad Pisa. Här finner vi det berömda torget Campo 

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.

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. Middag på kvällen. 

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. Därefter äter vi en underbar lunch med mycket mat och vin. 
Vi tillbringar flera timmar på vingården och återvänder mätta och 
glada till vårt hotell. Middag på kvällen. 

Dag 6. Tillvalsutflykt Florens Dagen är fri för egna strövtåg. 
Montecatini 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. Vi erbjuder även en 
tillvalsutflykt till Florens, Toscanas huvudstad. Staden var säte 
för Medicifamiljen som med sina rikedomar agerade mecenater 
åt 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 
eftermiddagen 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 

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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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · 
8 middagar · vinprovning med lunch · utflykter enligt program 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 875:- · tillvalsutflykt 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 7/4, 28/4, 19/5, 9/6, 14/7, 1/9, 15/9, 22/9, 6/10

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-talets 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 Central Löwen Hotel i Feldkirch. 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 
övernattningshotell. 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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10 dagar

fr  12 875:-

Toskanska rivieran
med Pisa, Elba och Cinque Terre

Forte dei Marmi på Toskanska rivieran är italienarnas egen lite 
exklusiva semesterort. Hit kommer vi efter en bussresa genom 
Tyskland och Österrike. Vi bor på fyrstjärniga hotell Atlantico, 
centralt beläget nära stranden. Under våra dagar i Forte dei 
Marmi gör vi flera intressanta utflykter. En dag besöker vi Pisa 
med det välkända lutande tornet samt charmiga staden Lucca, 
omgiven av en ringmur, och en annan dag åker vi båt till Napoleons 
grönskande ö Elba. Vi upptäcker också natursköna nationalparken 
Cinque Terre och gör besök i några av områdets berömda 
pittoreska byar. Under en ledig dag kan vi njuta av bad, shopping 
och egna strövtåg i Forte dei Marmi. 

Avresedatum: 19/5, 15/9, 6/10

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.

9 dagar

fr  12 975:-

Italien vinresa
smakupplevelser på italienska vinvägar

Vår innehållsrika vinresa går genom Tyskland och Alperna ner 
till Italiens bördiga vindistrikt. Redan innan vi når fram till 
Abano Terme i regionen Veneto har vi hunnit med en vinprovning, 
nämligen hos Josef Brigl Weinkellerei i Caldaro. Vi fortsätter att 
ägna oss åt vinet och hinner med besök på ytterligare fem gårdar, 
där vi får se oss omkring och prova utvalda viner. På vårt besök i 
staden Treviso – proseccons ursprungliga produktionsområde och 
även kallad lilla Venedig – får vi också en guidad stadsrundtur. 
Vår hemresa går norrut genom Sydtyrolen och Österrike. Vi gör två 
övernattningar innan vi når Sverige. 

Avresedatum: 22/4, 20/5, 9/9, 30/9, 15/10

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.

11 dagar

fr  11 475:- 

Italienska rivieran 
blomsterkusten

Följ med till italienska blomsterrivieran. Sanremo väntar och hit 
når vi resans tredje dag. Här bor vi vid kusten och gör flera 
spännande utflykter. En tur går längs kusten till furstendömet 
Monaco och huvudstaden med furstepalatset och katedralen där 
furst Rainier III och Grace Kelly är begravda. Frankrike, med kända 
staden Nice och exklusiva Cannes, står också på programmet. En 
av traktens viktigaste produkter är olivoljan, och på olivmuseet 
i Imperia får vi en inblick i framställningen. En dag tillbringas i 
staden Menton, som är en skön blandning av Frankrike och Italien. 
På hemresan övernattar vi i franska Mulhouse och tyska Hannover.

Avresedatum: 6/4, 4/5, 18/5, 17/6, 20/7, 14/9, 21/9, 5/10

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.

10 dagar

fr  10 975:-

Lido di Jesolo 
bad, kultur och historia

Följ med på en resa till norra Italien, ett paradis med långa 
sandstränder, god mat och gästvänliga människor. Vi når vår 
slutdestination, Lido di Jesolo, efter en övernattning i Tyskland och 
checkar in för sju nätter på vårt hotell, som ligger precis intill det 
gnistrande Medelhavet. Här njuter vi av sol och bad men gör även 
flera utflykter, bland annat till Venedig bara några mil bort. Vi möts 
av vår lokalguide som tar oss med på en guidad tur till stadens 
absoluta måsten. Dagsutflykter till Treviso och Udine med besök 
på vingårdar väntar också. Dessutom gör vi två tillvalsutflykter till 
matparadiset Bologna och till Romeo och Julias Verona.

Avresedatum: 5/5, 15/9, 29/9

Avgångstider: 05.30 Borås, 06.30 Göteborg, 07.30 Var-
berg, 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 · 
9 middagar · utflykter enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 2 475:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 14/4, 28/4, 12/5, 14/7, 28/7, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9, 
22/9, 29/9, 13/10

10 dagar

fr  10 775:-

Dag 1. Hemorten – Berlin Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock. I Tyskland 
fortsätter vi till Berlin där vi tar in på vårt övernattningshotell. 
Gemensam middag på kvällen.

Dag 2. Berlin – 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 Der Reschenhof som 
ligger utanför Innsbruck. 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 
pittoreska 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 
aktiviteter. 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 timmars 
promenad och ser bland annat Markusplatsen med Markuskyrkan, 
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. 395:- 

Dag 7. Riva del Garda Frukost. Dagen är fri för egna äventyr. 
Området 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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14 dagar

fr  17 975:-

Dag 1. Hemorten – Berlin 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 Berlin och vårt övernattningshotell. 
Gemensam middag på kvällen.

Dag 2. Berlin – Innsbruck Frukost på hotellet och därefter avresa 
mot Innsbruck. Under dagen passerar vi Nürnberg och 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 mot Innsbruck. Här övernattar vi på Hotel Der 
Reschenhof som ligger utanför Innsbruck. Middag på kvällen.

Dag 3. Innsbruck – Treviso Efter frukost kör vi söderut genom 
det vackra alplandskapet. Genom Brennerpasset passerar vi den 
italienska gränsen och kör in i Sydtyrolen. Denna italienska 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, 
kanalernas 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 
Medicifamiljen som med sina rikedomar agerade mecenater åt 
både Michelangelo och Rafael. På eftermiddagen fortsätter vi till 
Rom. Här övernattar vi på NH Roma Villa Carpegna. Middag på 
kvällen.

Dag 6. Stadsrundtur Rom Frukost och därefter möter vi 
vår lokalguide 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. Efter ett intressant besök fortsätter vi till Sorrentohalvön 
där vi bor tre nätter på Hotel la Pergoletta utanför Sant’Agata sui 
Due Golfi. 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 återvänder 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.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 13 övernattningar i dubbelrum · 13 frukostar 
· 11 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 4 275:- · entréer 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 24/4, 15/5, 4/9, 2/10

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. Staden 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 Central Löwen Hotel i Feldkirch. 
Middag på kvällen.

Dag 13. Feldkirch – Berlin Frukost och avresa mot Berlin. Under 
dagen passerar vi bland annat Nürnberg, Bayreuth och Leipzig. Vi 
checkar in på vårt hotell i utkanten av Berlin. Middag på kvällen.

Dag 14. 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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12 dagar

fr  14 975:-

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 – Bischofshofen 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 Bischofshofen 
söder om Salzburg. Här bor vi på hotell Harry’s Home Bischofshofen. 
Middag på en Gasthof, en kort promenad från hotellet.

Dag 3. Bischofshofen – Postojnagrottorna – Opatija Frukost och 
avresa. 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. 275:-

Under eftermiddagen kommer vi in i Kroatien och fortsätter till 
Opatija. Precis utanför staden med samma namn tar vi in på Hotel 
Admiral. 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 Opatija stad på egen 
hand. Den tysta strandpromenaden på kvällen är en romantisk och fin 
upplevelse. 

Dag 4. Promenad i Opatija Efter frukosten tar lokalguiden oss med 
på en guidad tur i Opatija. Här byggdes det första hotellet redan 1884 
och Opatija blev en av de mest populära badorterna vid Medelhavet. 
Vintertid var det en kurort dit många reste för den friska luften och 
det behagliga klimatet. Idag  är det en populär destination året runt 
och det mesta kretsar runt den långa strandpromenaden. Längs med 
denna ligger några av de vackraste parkerna och villorna, Juraj Šporers 
konstpaviljong och även Angiolina-parken med sina 120 växtarter. 
Promenaden beräknas vara klar vid lunchtid. Eftermiddagen är fri för 
egna strövtåg. Middag på kvällen. 

Dag 5. Tillvalsutflykt till ön Krk Efter frukosten är dagen fri till egna 
strövtåg. Det finns även möjlighet att göra en tillvalsutflykt med 
buss från Opatija till ön Krk. Vår resväg omges av vackra vyer innan 
vi slutligen når fram till Kroatiens största ö. Vi börjar med ett besök 
på öns södra sida, i staden Krk. Denna dominerades under flera 
århundraden av venetianarna vilket har lämnat spår i stadsbilden. 
Lokalguiden tar oss med på en promenad. Därefter fortsätter vi till 
öns norra sida, vi passerar den bördiga Vrbnik-dalen innan vi slutligen 
når fram till den vackert belägna staden Vrbnik. Staden ligger högt 
uppe på en klippa, 50 meter över havet. Vi besöker en av de lokala 
vinproducenterna och där blir det provsmakning av vinet Vrbnička 

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 i Opatija. 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.

Žlahtina tillsammans med tilltugg. Sedan återvänder vi till Opatija. Vi 
ankommer till hotellet på eftermiddagen. Pris fr. 295:- På kvällen äter 
vi middag.

Dag 6. Opatija – 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 nationalparken Krka. I Krka 
finns över tusen olika växtarter och sju vattenfall. Vår reseledare tar 
oss med på en promenad och vi ser bland annat Skradinski Buk, det 
största vattenfallet i parken. Intill 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 förbokas inför resan. 
Pris fr. 295:- 

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 byggnaderna i 
världen. Därefter blir det egen tid för lunch och shopping. Framåt 
eftermiddagen åker vi tillbaka till Biograd. Middag på kvällen. 

Dag 10. Biograd – Bischofshofen 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 hotell Harry’s Home 
Bischofshofen. Middag på en Gasthof, en kort promenad från vårt 
hotell.

Dag 11. Bischofshofen – 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.

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 · 11 övernattningar i dubbelrum · 11 frukostar 
· 11 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 775:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 10/5, 7/6, 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9
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Kroatien 
sol och bad i härliga Istrien

Istrien är en pärla vid Adriatiska havet. Hit kommer vi efter en 
övernattning i tyska Hof och en bussfärd genom de majestätiska 
Alperna. Vi bor sju nätter på fina Resort Belvedere i Vrsar, där 
frukost och middagsbuffé ingår alla dagar, och börjar vår vistelse 
med en stadsrundtur i den lilla turistorten. Under våra dagar här 
finns mycket tid för egna aktiviteter. Du kan också bara njuta av 
härliga stränder, kristallklart vatten och mysiga gränder i Vrsar.  
Vi gör även utflykter under vår vistelse. En dag går bussen till 

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.

10 dagar

fr  9 975:-

populära turistorten Poreč där vi får flanera på egen hand. Vi 
erbjuder två tillvalsutflykter. Den ena tar oss med på en tre och en 
halv timmar lång båttur med katamaran till Venedig. I turen ingår 
guidning på engelska från färjeläget till Markusplatsen, och vi får 
även tid för egna upptäcktsfärder. Den andra är en halvdagsutflykt 
i Istrien där vi besöker Pula, en tidigare romersk bosättning vars 
amfiteater står kvar än idag. Dagen avslutas med vinprovning och 
tilltugg på en vingård. På vår hemväg från Kroatien övernattar vi i 
tyska Leipzig. Finns det tid innan vår färja avgår i Rostock passar 
vi på att stanna för inköp vid en gränshandel. 

Avresedatum: 12/5, 9/6, 7/7, 1/9, 8/9, 15/9, 29/9

10 dagar

fr  10 975:-

Kroatien  
sol och bad på ön Krk

Krk är Adriatiska havets näst största ö. Vi anländer till Krk 
på kvällen efter en resa genom Danmark, Tyskland och de 
österrikiska alperna. Vi får lugna dagar på Krk men gör även 
utflykter. Den ena går till nationalparken Plitvicesjöarna och 
kommer att ge oförglömliga naturupplevelser. En utflykt är en 
båttur på Kvarnervikens vackra vatten. Vi stiger i land på öarna 
Rab och Pag där vi får se oss omkring. En eftermiddag åker vi till 
lilla orten Vrbnik och får inblick i produktionen av det berömda 
vinet Vrbnička žlahtina. 

Avresedatum:  5/5, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9

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.

10 dagar

fr  10 975:-

Kroatien 
sol och bad i Rabac

Istrien ligger på Kroatiens största halvö. Vi anländer efter en 
övernattning i Tyskland. Här bor vi i Rabac, som brukar kallas för 
Kvarnerbuktens pärla. Strandpromenaden kantas av restauranger, 
kaféer och små butiker. Den leder även till de små badvikarna med 
det kristallklara vattnet. Tre heldagsutflykter erbjuds. Vi besöker 
badorten Opatija vid foten av de mäktiga Uckabergen och vi åker 
till två av Istriens små historiska städer i det vackra inlandet – 
Labin och Gračišće. Ett besök i Brijuni nationalpark väntar. Parken 
består av en ögrupp och har länge varit en attraktiv destination för 
aristokratin och världsledare. 

Avresedatum: 28/4, 15/9, 6/10

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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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. Efter en övernattning i tyska 
Griesheim är vi framme vid ”den vilda kusten” redan på kvällen 
resans andra dag. Här bor vi sju nätter med helpension. Vårt 
hotell är centralt beläget, 500 meter från stranden, och har 
egen pool. Här har vi gott om tid att njuta av allt som denna 

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.

10 dagar

fr  9 775:-

vackra del av Spanien har att erbjuda. Tisdagar är marknadsdag 
i Lloret, och då finns det mycket att fynda till bra priser. Under 
vår vistelse gör vi en heldagsutflykt till Barcelona – en stad som 
är en härlig blandning av gammalt och nytt, med byggnader i 
olika arkitekturstilar från olika epoker. På rundturen passerar vi 
stadens viktigaste monument, bland annat den magnifika kyrkan 
La Sagrada Familia, och därefter finns det tid för egna strövtåg. 
Vi gör även tillvalsutflykter. En går till trädgården Santa Clotilde, 
som är belägen på en underbar plats med bedårande utsikt över 
Medelhavet. Den andra är en heldagsutflykt till charmiga Tossa 
de Mar med båt. Här är det trevligt både att sola och bada och att 
strosa bland gamla stans gränder, kantade av butiker och bodegor.

Avresedatum:  5/5, 9/6, 30/6, 1/9, 15/9

Stora Spanienresan 
med Baskien, Kastilien och Katalonien

Följ med på en innehållsrik rundresa till Baskien, Rioja, Kastilien 
och Katalonien. På vår nedresa övernattar vi bland annat i de 
franska städerna Reims och Saintes, och hinner med ett besök i 
vinhuvudstaden Bordeaux innan vi korsar spanska gränsen och 
når San Sebastián. Vår rundresa de kommande dagarna tar oss 
till gemytliga städer och natursköna landskap. På vår väg till den 
medeltida byn Laguardia gör vi ett stopp i byn Astigarraga som 
är präglad av den traditionella cidertillverkningen. Vi besöker 

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.

15 dagar

fr  21 575:-

ett interaktivt cidermuseum där vi också får prova den goda 
drycken. I universitetsstaden Salamanca bor vi två nätter och gör 
en rundtur i staden som grundades för ungefär 2 400 år sedan av 
kelter. Vi upptäcker också den stolta huvudstaden Madrid, med 
det livliga torget Puerta del Sol, tillsammans med lokalguide. Den 
spanska rundresan innehåller även vinprovning i vindistriktet Rioja 
Alavesa, ett besök i den magnifika katedralen i Burgos och ett 
stopp i Ávila som stoltserar med en 2,5 kilometer lång ringmur. Två 
tillvalsutflykter erbjuds i Madrid: ett besök på Pradomuseet och en 
festlig middag med flamencoshow. På vår resa hem från Spanien 
övernattar vi i utkanten av franska Besançon och tyska Hildesheim.

Avresedatum:  5/5, 29/9
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Vandring Dolomiterna
i grönskande Pustertal

En resa för livsnjutare som vill uppleva en kombination av motion, 
kultur samt god mat och dryck. I Sydtyrolen i nordöstra Italien 
utbreder sig alpmassivet Dolomiterna med mäktiga söndervittrade 
alptoppar, fantastiska vyer, blomstrande alpängar med betande 
boskap och charmiga byar. Vandringsturerna varierar något i 
svårighetsgrad och ibland ges olika alternativ för att tillgodose 
gruppens önskemål. En av dagarna gör vi en utflykt till Merano 
och Trauttmansdorffs trädgårdar som är rankade som Sydtyrolens 
mest populära turistmål. Utflykten behöver förbokas inför resan.

Avresedatum:  16/6, 7/7, 22/7, 11/8, 28/8

10 dagar

fr  12 975:-

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.

8 dagar

fr  10 475:-

9 dagar

fr  14 375:-

Vandring Mosel
genom gröna dalgångar längs med den vackraste av floder

Vandring fyra länder
genom Tyskland, Schweiz, Österrike och Liechtenstein

Landskapet längs Mosel är världsberömt tack vare de branta 
sluttningarna som stupar ner i floden. Vi bor i den lilla staden 
Bruttig-Fankel belägen vid Mosels rand, där vi bjuds på en 
vinprovning i hotellets vinkällare. Här startar vår första vandring, 
med en lokal vandringsguide som berättar om områdets intressanta 
historia. Två av resans vandringar utgår från Hatzenburg – en upp 
genom Hatzenport med häpnadsväckande vyer över dalen och en 
till den sagolika riddarborgen Burg Eltz. Här får vi en rundvisning 
i borgen som är en av de vackraste i Moseldalen. Vi vandrar även 
längs den spännande leden Moselsteig till staden Cochem, där vi 
gör en stadsrundtur med vår lokalguide. 

Hela fyra länder besöker vi på denna resa. Vi bor centralt inne i 
österrikiska Bregenz, huvudstaden i Vorarlberg, på Bodensjöns 
östra strand och gör omväxlande vandringsturer in i Tyskland, 
Schweiz och Liechtenstein samt uppe på Pfänderberget som 
tronar ovanför Bregenz. Vandringsveckan inleds med en naturskön 
vandring i Rhendeltat. Här finns en rik flora med sällsynta växter 
och blommor, såsom vilda orkidéer, och deltat är en populär 
häckningsplats för många fågelarter. Vi vandrar också på lite 
högre höjd genom grönskande alpängar med underbara vyer över 
Bodensjön, Rhendeltat och de mäktiga schweiziska bergskedjorna. 

Avresedatum:  3/7, 21/8

Avresedatum:  1/7, 2/9

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.

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.

Vandring Borgafjäll 
Lapplands natur

Borgafjäll i södra Lapplands fjällvärld ligger bokstavligen 
vid vägens ände utan störande genomfartstrafik. Här finns 
fantastiska möjligheter till varierande vandring i en storslagen 
fjällnatur med mäktiga bergsmassiv. Vi åker buss mot Borgafjäll 
med en övernattning i Söderhamn. Väl framme bor vi på 
Borgafjäll Hotell, ritat av arkitekten Ralph Erskine. Hotellet 
har utsetts till ett av 25 utvalda arkitektoniska landmärken 
i Sverige, och dess spaavdelning med torrbastu, ångbastu, 
bassänger och massagebehandlingar erbjuder skön avkoppling 
efter resans fem vandringar. 

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.00 
Landvetter, 07.30 Göteborg, 07.45 Lerum, 08.10 Al-
ingsås och ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

9 dagar

fr  12 975:-

Avresedatum:  9/7, 27/8
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar 
· 7 middagar · utflykter enligt program · vandringsledare · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 975:- 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 8/6, 20/7, 10/8, 24/8, 7/9

8 dagar

fr  10 575:-

Dag 1. Hemorten – Söderhamn Vi åker genom södra Sverige 
via Skara och Arboga. I Söderhamn bor vi på First Hotel Statt 
Söderhamn. Dagen avslutas med gemensam middag.

Dag 2. Söderhamn – Nordingrå – Örnsköldsvik Efter frukost 
reser vi mot världsarvet Höga kusten. Vi passerar Högakustenbron 
över Ångermanälven innan vi når friluftsmuseet Mannaminne, där 
vi gör en rundtur. Efter lunch eller fika beger vi oss till den låglänta 
kuststräckan som kallas Rotsidan. Vår lokalguide tar oss med 
på en vandring på de vidsträckta klipporna där diabashällarna 
är vackert planslipade av Bottenhavet. Sedan fortsätter vi till 
Örnsköldsvik där vi checkar in på Scandic Örnsköldsvik för två 
nätter. Gemensam middag. Längd 6 km, vandringstid ca 2 timmar, 
svårighetsgrad lätt.

Dag 3. Naturum Höga Kusten och vandring Skuleberget Vårt 
första mål är Naturum Höga Kusten, där vi får en visning med 
introduktion till världens högsta kustlinje. Besöket följs av dagens 
vandring som tar oss till toppen av Skuleberget. Kombinationen av 
berg, skog och kust gör dagens etapp till en av Höga kustens mest 
populära vandringsupplevelser. Gemensam middag. Längd 5 km, 
vandringstid ca 4 timmar, svårighetsgrad svår (vandring upp och 
ner för berget). Det finns lättare alternativ för den som önskar.

Dag 4. Örnsköldsvik – Skuleskogen – Sollefteå Dagens 
vandring går till ett av Höga kustens främsta landmärken mitt 
i Skuleskogens nationalpark – Slåttdalsskrevan. Det är en 200 
meter lång, 30 meter djup, 7 meter bred passage som delar 
Slåttberget i två delar. Efter vår vandring reser vi mot Sollefteå, 
och på vägen passerar vi Lunde som är platsen för ”skotten i 
Ådalen” den 14 maj 1931. Vi checkar in på Hotell Hallstaberget för 
tre nätter. Gemensam middag. Längd 7 km, vandringstid ca 5–6 
timmar, svårighetsgrad svår. Vandringen till Slåttdalsskrevan är 
krävande, och god balans behövs på grund av terrängen som är 
mycket ojämn. En lättare vandring kan göras för de som önskar 
och gruppen delas då upp. 

Dag 5. Vandring Hallstaberget På förmiddagen vandrar vi 
tillsammans med en lokalguide i det dramatiska landskapet runt 
Hallstaberget. Under eftermiddagen står hotellets spa med bad 

Vandring Höga kusten 
Norrlands kust och inland
Höga kusten är ett världsarv sedan år 2000 och berömd för sin skönhet. Naturen är ett resultat av senaste istiden 
och landhöjningen som ju fortfarande pågår. Vi vandrar genom skog och över berg, och njuter av makalösa vyer längs 
världens högsta kustlinje. 

och relaxavdelning fritt till förfogande för oss som hotellgäster. 
Gemensam middag. Längd 7 km, vandringstid ca 3 timmar, 
svårighetsgrad medel.

Dag 6. Vandring Nipleden De branta slänter som omger 
älvdalarna kallas för nipor och från Sollefteå går den härliga 
Nipleden längs Ångermanälven. Idag provar vi leden tillsammans 
med vår lokalguide och upplever niplandskapet genom vildmark 
och kulturlandskap längs stigar och grusvägar. Eftermiddagen är 
ledig. Gemensam middag. Längd 8 km, vandringstid ca 3 timmar, 
svårighetsgrad medel.

Dag 7. Sollefteå – Hernö Gin – Bollnäs Efter frukost reser vi 
söderut. I Dala utanför Härnösand besöker vi Hernö Gin som är 
Sveriges första gindestilleri. Efter en provsmakning reser vi vidare 
med stopp för lunch, och så småningom når vi Bollnäs. Med ett 
härligt läge intill sjön Varpen ligger trivsamma hotell Scandic 
Bollnäs där vi checkar in för en natt och äter gemensam middag.

Dag 8. Bollnäs – Göteborg Efter frukost reser vi hemåt. Vi 
beräknas vara tillbaka i Göteborg framåt kvällen.

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.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.10 Alingsås, 09.30 Lidköping och ytterli- 
gare ett tiotal orter längs med vägen.
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7 dagar

fr  10 975:-

Vandring Tänndalen
i svenska och norska fjäll

Tänndalen ligger där vildmarken börjar. Renarna betar utanför 
dörren till vårt boende och läget nära norska gränsen medför 
vyer över både svenska och norska fjäll. Under vår resa gör vi fem 
vandringar: Vättafjället, Lillskarven, Malmagsvålen, Bolagen och 
Hamrafjället. Utsikten från fjälltopparna är svårslagen och na-
turen likaså, med lavrik fjällbjörkskog, härliga gläntor, fjällorkidéer 
och fina tjärnar. Vi vandrar även vid Anderssjöarna, där landskapet 
påminner om en kuliss ur sagans värld med spångade leder och 
stigar med kuperad terräng. 

Avresedatum:  10/7, 8/8

Avgångstider: 05.00 Ulricehamn, 06.30 Göteborg, 
06.45 Ale Torg, 07.15 Lilla Edet, 07.40 Trollhättan, 07.55 
Vänersborg och ytterligare ett tiotal orter i södra Sverige.

5 dagar

fr  6 975:-

Vandring Dalarna
Vasaloppsspåret och Sälenfjällen

Tillsammans med vår vandringsledare upplever vi den vackra 
naturen i Dalarna. Vi bor i Mora, där vi bland annat besöker Zorn-
museet och konstnärshemmet Zorngården. Vi gör tre vandringar 
under resan, med start i Vasaloppets spår. Där går vi sträckan 
Oxberg–Hökberg, förbi idylliska fäbodvallar och genom härliga 
skogsområden. Vi åker till Sälen och vandrar från Högfjällshotellet 
längs södra Kungsleden, genom ett omväxlande och storslaget 
landskap. Vår sista vandring startar i Tällberg, öster om Siljan. 
Här går vi längs den röda leden, som även kallas Tällberg runt. Vi 
besöker också mysiga och historiska Rättvik.

Avresedatum:  4/7, 20/8

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.10 Alingsås, 09.30 Lidköping, 10.35 
Mariestad och ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

3 dagar

fr  3 775:-

Nordic Walking 
stavgång Göta kanal

Nordic Walking är ett populärt motionsfenomen och det inter-
nationella namnet för stavgång. Med daglig motion och boende 
på ett toppmodernt hotell är det lätt att må bra. Första Nordic 
Walking-etappen med vår reseledare går längs Göta kanal, från 
Borensberg till Linköping, där vi bor i två nätter. Vi går även en 
etapp längs Stångån i Linköping och avslutar med en promenad i 
Söderköping, vid Mems sluss. Under resan besöker vi också anrika 
Brunneby musteri utanför Borensberg samt friluftsmuseet Gamla 
Linköping. Vi hinner också med en guidad visning på Löfstad slott 
och en stadspromenad i charmiga Söderköping.

Avresedatum:  12/7, 2/8

Avgångstider: 06.15 Varberg, 07.30 Göteborg, 08.15 
Borås, 08.45 Ulricehamn, 10.00 Jönköping och ytter-
ligare ett tiotal orter i mellersta och södra Sverige.

5 dagar

fr  9 375:-

Vandring Gotland 
bland raukar, fiskebyar och grottor

Gotland är en plats för puls, avkoppling, nutid och dåtid. 
Vandringsmöjligheterna är näst intill oändliga. Vi bor i Visby 
och får gott om tid att utforska staden på egen hand. Våra 
vandringsutflykter tar oss till Fårö, där vi vandrar i Ingmar 
Bergmans fotspår genom odlingslandskap, färgsprakande ängar, 
raukfält och klapperstensstränder. Vi gör även en vandring 
i När, från Nabbens fiskeläge, och får bland annat uppleva 
naturreservatet Närsholmen. Vår sista vandring går längs Gotlands 
västra kust. Vi besöker Lummelunda-grottan och Sälsjö fiskeläge, 
där vi passerar de äldre kalkstensbodarna och byggnadsminnet 
Villa Muramaris.

Avresedatum:  21/5, 9/9

Avgångstider: 03.00 Kungsbacka, 03.15 Mölndal, 
03.45 Göteborg, 04.15 Bollebygd, 04.30 Borås, 05.00 
Ulricehamn, 05.30 Strängsered, 06.15 Jönköping och 
ytterligare ett fåtal orter i mellersta och södra Sverige.
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6 dagar

fr  8 975:-

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.30 Varberg, 08.50 Falkenberg, 09.20 
Halmstad och ytterligare ett tiotal orter i södra 
Sverige.

Vandring Öland  
bland raukar, trollskog och slott

Vandring Österlen  
Brösarp till Simrishamn

Öland är Sveriges minsta landskap och samtidigt landets näst 
största ö. Här är det lätt att njuta av det varierade landskapet 
där den karga alvarmarken möter norra Europas största 
sammanhängande lövskogsområde. Vandringsmöjligheterna är 
näst intill oändliga i härliga naturreservat med hisnande historiska 
miljöer. När vi åkt över den sex kilometer långa Ölandsbron tar vi 
kurs norrut. Vi checkar in på Halltorps Gästgiveri och här stannar 
vi fem nätter. Dagen efter reser vi norrut för att vandra i den 

Vi vandrar på delar av den så kallade Skåneleden och upplever 
några av Österlens höjdpunkter. Här träffar vi på pittoreska 
samhällen, spännande historia och en fantastisk natur med 
variationsrikt landskap. Längs stigar och småvägar med lövskog 
och hedar sällskapas vi av porlande källor och hav med oändlig 
horisont. Vi checkar in på Hotel Svea i Simrishamn där vi ska 
bo i fyra nätter. För den som så önskar erbjuder reseledaren 
en gemensam promenad i den charmiga staden. Här finns gott 
om pastellfärgade låga hus med vackert snidade dörrar och 
prunkande trädgårdar. Den första vandringen tar oss från Brösarp 
till Kivik och passerar Brösarps branta backar som formades 

gamla Trollskogen med knotiga vindpinade tallar och gamla grova 
ekar. Efter ett besök vid fyren Långe Erik stannar vi i Byxelkroks 
mysiga hamn för lunch på egen hand och sedan fortsätter vi till 
naturreservatet Bödakusten västra. Vi vandrar genom Byrumskogen 
för att komma till Byrums raukar, Ölands mest kända och finaste 
raukområde. Under resan vandrar vi också mellan Ölands finaste 
fornlämningar. På ett gravfält med ett 40-tal gravar står de 
två mäktiga kalkstenarna Odens flisor. Enligt sägnen var det 
ursprungligen en enda stor sten, vilken sprack itu när Oden stack 
sitt svärd genom den. I Gösslunda naturreservat, beläget på 
Stora Alvaret, tar vi vandringsleden som går till de resta hällarna 
Tingstad flisor på ett gravfält med lämningar från både brons- och 
järnåldern. 

av den smältande inlandsisen. Vår dag bjuder omväxlande på 
vackra vyer och sällsamma platser, såsom avrättningsplatsen 
som användes ända fram till början av 1800-talet. Tredje dagen 
vandrar vi söderut och möter Stenshuvuds nationalpark med 
ängar, lövskog, sandstrand, klippstrand och hav. Den högsta 
toppen i parken på 97 meter över havet bjuder på en magnifik 
utsikt över Hanöbukten. Under resten av dagarna kommer vi att 
uppleva vandring längs havet, Tjörnedala strövområde samt Baske 
strandängar norr om Baskemölla. Sista dagen åker vi mot Ystad. 
Här tillbringar vi några timmar med vår reseledare och har egen tid 
bland korsvirkeshus och kullerstensgränder. Mycket är oförändrat 
sedan medeltiden och här finns Apotekarhuset från 1400-talet 
som är ett av de äldsta ännu bebodda husen i hela Skandinavien.

Avresedatum:   28/5, 27/8

Avresedatum:  26/4, 7/6, 13/9

5 dagar

fr  6 475:-

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.50 Falkenberg, 09.20 Halmstad och 
ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.
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Cykel Moseldalen  
genom gröna dalar längs med den vackraste av floder

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. Resan börjar genom södra Sverige 
och Danmark. I Rödby tar vi färjan över till Puttgarden. Därefter 
fortsätter vi till vårt övernattningshotell i Hannover där vi äter en 
gemensam middag på kvällen. Dagen därpå reser vi vidare mot 
Moseldalen och efter lunchtid når vi den vackra vägen längs Mosel 

som tar oss till den mysiga korsvirkesstaden Bernkastel. När vi 
kommer fram tar vi in på Gasthof 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. Under resans fyra 
cykeldagar ser vi också platser som Niederemmel, Briedel och 
Zell. Under resan bor vi även i de små städerna Traben-Trarbach 
och Cochem. Här finns den mäktiga borgen Reichsburg Cochem 
som ligger på en hög klippa ovanför byn. I stadens medeltida 
stadskärna finns gränder med trevliga serveringar och butiker. 
Under resans gång gör vi även två vinprovningar. Sedan bär det av 
hemåt genom Tyskland till utkanten av Bremen där vi övernattar 
och äter en sista gemensam middag.  

Avresedatum:  18/5, 15/6, 13/7, 3/8, 17/8, 14/9

8 dagar

fr  10 475:-

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.

4 dagar

fr  5 945:-

Cykel Danmark  
pittoreska fiskebyar och trevliga småstäder

I Danmark är de branta backarna lätträknade och vårt grannland 
bjuder på härlig cykling genom vackra landskap. Första etappen 
går från Fredrikshamn till Skagen. Vi cyklar längs kusten i ett 
landskap med långa slätter, ljung och rikt djurliv. Vi bor en natt 
i Skagen där vi kan utforska ortens långa stränder, besöka dess 
museum med konst av de berömda Skagenmålarna eller kanske 
cykla upp till Danmarks nordligaste punkt Grenen, där två hav 
möts. Den andra cykeletappen går längs Vestkystruten som är en 
560 km lång cykelväg som löper längs Jyllands västkust. När vi 
når den livliga lilla hamnstaden Hirtshals, stannar vi över natten 
innan vi dagen efter cyklar tillbaka mot Fredrikshamn. 

Avresedatum:  6/8

Avgångstider: 07.00 Göteborg Stena Line Danmarks-
terminalen i Göteborg.

Cykel Bodensjön
på cykel genom tre länder vid Alpernas fot

Cykelvägen runt Bodensjön är en av Europas vackraste och 
populäraste. Vi cyklar genom Tyskland, Schweiz och Österrike. 
Resans första övernattning är i Hannover. Därefter fortsätter 
vi genom landskapet Hessen, vidare in i Bayern, tills vi når 
Weingarten strax norr om Bodensjön. Nästa dag är det dags för 
resans första cykeletapp. Den går från Fredrichshafen till Bregenz 
på den österrikiska sidan av sjön. Vi bor två nätter i Bregenz som 
har byggnader från medeltiden. Vår nästa etapp tar oss till orterna 
Romanshorn och Arbon, och på kvällen når vi Konstanz. Sista 
dagen på cykeln tar vi oss tillbaka till Friedrichshafen, och på 
vägen besöker vi även blomsterön Mainau innan vi påbörjar vår 
hemresa. 

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.

8 dagar

fr  10 775:-

Avresedatum:  8/5, 3/7, 28/8, 11/9, 11/9
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4 dagar

fr  3 575:-

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.

7 dagar

fr  6 575:-

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.

Szczecin  
nöje och shopping i Polen

Polen runt
en spännande odyssé i vårt polska grannland

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. Vi 
åker genom södra Sverige och Danmark. Därefter tar vi färjan 
Gedser–Rostock som tar strax under två timmar och där det finns 

Följ med och upptäck några av Polens mest intressanta och 
historiska städer. Efter en bussresa genom södra Sverige, 
Danmark och Tyskland anländer vi på kvällen till Szczecin i 
polska Västpommern där vi övernattar. Dagen därpå blir det tidig 
avresa mot huvudstaden Warszawa, med ett stopp i Kopernikus 
födelsestad, den gamla korsriddarstaden Toruń. I Warszawa bor 
vi centralt beläget på välrenommerade Hotel Mercure Warszawa 
Centrum. Under vår heldag i huvudstaden hinner vi både med 
en stadsrundtur och tid på egen hand. På vår guidade rundtur 

möjlighet att äta lunch ombord. Sedan fortsätter vi med bussen 
till Szczecin och Radisson Blu Hotel som vi når framåt kvällen. 
Dagen därpå berättar vår lokalguide om staden och visar oss det 
mest intressanta som den har att erbjuda. Szczecin tillhörde 
Sverige mellan 1648 och 1720 och blev huvudstad i Svenska 
Pommern. Tredje dagen 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. I anslutning till hotellet 
ligger Baltica Spa som erbjuder olika behandlingar. Det går lätt 
att gå till spaavdelningen i morgonrock direkt från rummet. 
Bokning görs på Balticas hemsida.

får vi bland annat se gamla stan med sitt vackra torg och sina 
praktfulla borgarhus. På kvällen samlas vi för gemensam middag, 
och dagen därpå går resan vidare mot Kraków. På en guidad 
stadsvandring till fots ser vi bland annat den historiska kärnan 
med vackra byggnader som minner om stadens glansdagar, den 
gotiska Mariakyrkan, den medeltida tyghallen Sukiennice med 
restauranger och marknadsstånd och det gamla kungaslottet 
Wawel. Under de kommande två dagarna finns det möjlighet att 
följa med på två tillvalsutflykter. Den ena går till förintelselägret 
Auschwitz-Birkenau och den andra till saltgruvan Wieliczka söder 
om Kraków. Gruvan är en av Polens största sevärdheter och finns 
med på Unescos världsarvslista. Därefter börjar vi vår resa hemåt 
genom polska och tyska landskap. 

Avresedatum:  Alla torsdagar mars–november med några undantag.

Avresedatum:  Fredagar mars–oktober med några undantag.
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5 dagar

fr  5 475:-

Gdańsk 
den storslagna hansestaden vid Östersjön

Bärnstenens huvudstad ligger vid floden Wisłas mynning. 
Med kullerstensgator och ståtliga köpmanshus är det en av 
Polens vackraste städer. Efter färjeresan från Karlskrona tar 
vår lokalguide oss med på en rundtur i trestadsområdet med 
hamnstaden Gdynia, den anrika kur- och badorten Sopot och 
resans huvudmål Gdańsk. Där bor vi centralt nära gamla stan. På 
en stadsrundtur besöker vi Oliwakatedralen, Gyllene porten och 
Długi Targ, långa torget, som kantas av färgglada borgarhus. Vi 
gör en utflykt till 1200-talsborgen Malbork, som står på Unescos 
världsarvslista. Dagen därpå ges tid att upptäcka Gdańsk på 
egen hand.

Avresedatum:  31/3, 25/5, 1/9, 6/10

Avgångstider: 11.00 Borås, 12.00 Göteborg, 13.10 
Falkenberg, 13.40 Halmstad och ytterligare ett tiotal 
orter i södra Sverige.

3 dagar

fr  1 875:-

Gdańsk
shopping i Polen med nattfärja

Polen är ett riktigt shoppingparadis med brett utbud i alla 
former. Efter färjeresan från Karlskrona ägnar vi en heldag åt 
Trójmiasto, trestadsområdet som innefattar Gdynia, Sopot och 
Gdańsk. Första shoppingstoppet blir stormarknaden Auchan, 
som är en del av norra Polens största galleria. Därefter besöker vi 
Matarnia Park, trestadsregionens största köpcentrum i utkanten 
av Gdańsk, innan vi åker in till kullerstensgatornas småbutiker 
i gamla stan. Ett måste är promenaden längs Długi Targ, långa 
torget, som kantas av färgglada borgarhus. I närheten finns 
också centralt belägna shoppinggallerior som det moderna 
Forum Gdańsk.

Avresedatum:  24/3, 5/5, 20/10, 17/11

Avgångstider: 11.00 Borås, 12.00 Göteborg, 13.10 
Falkenberg, 13.40 Halmstad och ytterligare ett tiotal 
orter i södra Sverige.

8 dagar

fr  7 875:-

Sparesa Polen 
avkoppling och strandpromenader vid Bärnstenskusten

Med ett betagande naturskönt läge har Bärnstenskusten öster 
om staden Świnoujście vid den tyska gränsen på senare tid 
blivit en av Polens största turistattraktioner. Utanför staden 
ligger Miedzyzdroje precis vid havet på ön Wolin. Unna dig 
behandlingar och njutbar wellness som bygger på naturliga 
läkande krafter. På denna resa åker vi iväg för en veckas 
avkoppling med bad- och spaupplevelser på ett spahotell med 
havsnära läge. Under vår vistelse ingår halvpension (frukost 
och middag), en medicinsk konsultation, 15 hälsobehandlingar 
från ett stort utbud med bland annat hydrojet vattenmassage, 
magnetterapi, ultraljud, kompressionsmassage med mera. 

Avresedatum:  14/1, 28/1, 11/2, 25/2, 25/3, 20/5, 30/9, 21/10, 
4/11, 18/11

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.

6 dagar

fr  7 975:-

Masurien  
Polens sagolikt vackra och orörda sjölandskap

I det natursköna området Masurien finns det polska sjödistriktet 
med mer än 2 000 sjöar. Många av dem förbinds av kanaler 
och floder. Vi tar färjan till Polen och bor sedan tre nätter vid 
Tałtysjön utanför den charmiga semesterorten Mikołajki. På 
vägen dit gör vi en guidad tur i medeltidsborgen Malbork. Resan 
innefattar även en båttur på sjön Tałty och utflykt till Varglyan,  
Hitlers militära högkvarter på östfronten. Dagen därpå åker vi 
till universitetsstaden Olsztyn och får en guidad promenad i 
den pittoreska stadskärnan med gotisk arkitektur. Sista dagen 
i Polen tillbringas i den historiska hansestaden Gdańsk innan vi 
tar färjan tillbaka till Sverige.

Avresedatum:  10/6, 22/7, 2/9

Avgångstider: 12.30 Borås, 13.30 Göteborg, 14.40 
Falkenberg, 15.10 Halmstad och ytterligare ett tiotal 
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 3 795:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår 
hemsida för aktuell information. Besöket på fårfarm beror på 
farmens tillgänglighet och kan därför inte garanteras förrän 
närmare inpå avresa.
Avresedatum: 23/5, 4/7, 5/9, 12/9, 19/9

10 dagar

fr  13 975:-

Dag 1. Hemorten – Hamburg Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 
45 minuter. I Tyskland fortsätter vi till utkanten av Hamburg där 
vi checkar in på vårt hotell. Dagen avslutas med en gemensam 
middag. 

Dag 2. Hamburg – IJmuiden Frukost och avresa mot Amsterdam. 
Vi reser genom Nederländerna och under eftermiddagen kommer 
vi fram till färjeläget i IJmuiden utanför Amsterdam. Härifrån avgår 
DFDS Seaways färja till Newcastle där vi tillbringar natten ombord 
och äter gemensam middag. 

Dag 3. Newcastle – Blairgowrie Frukost på båten. Cirka 09.00 
kommer vi fram till Newcastle. Härifrån reser vi norrut genom 
Northumberland mot den skotska staden Blairgowrie. Vi checkar in 
på Angus Hotel för fyra nätter och äter sedan gemensam 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 hotellet och äter gemensam middag.

Dag 5. Cairngorms nationalpark Efter frukost bär det av norrut 
mot Cairngorms nationalpark och dess enastående natur. Under 
dagen gör vi ett stopp på en fårfarm där vi får en njuta av en 
fantastisk uppvisning av vallhundarnas dagliga arbete. På väg 
tillbaka till Blairgowrie stannar vi i den charmiga staden Pitlochry. 
Här besöker vi ett av landets alla whiskydestillerier för en 
rundvandring och provsmakar den skotska nationaldrycken. Vi 
återvänder sedan till vårt hotell och äter gemensam middag.

Dag 6. Lågländerna och Stirling Castle Efter frukost reser vi mot 
Stirling. Den medeltida staden är byggd kring det pampiga Stirling 

Skottland höglandskap, kiltar och whisky
En rundresa i Skottland, där vi lär känna denna vackra och fascinerande del av Storbritannien. Vi besöker skottarnas 
huvudstad Edinburgh, kör genom de imponerande högländerna och provar nationaldrycken whisky.

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 Blairgowrie. Gemensam middag.

Dag 7. Blairgowrie – Edinburgh Frukost och avresa mot 
Edinburgh. När vi kommit fram visar vår lokalguide oss runt i den 
skotska huvudstaden, 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 monument. Vi checkar in på Voco Edinburgh 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 – Hamburg Frukost ombord på båten. Cirka 
09.00 kommer vi fram till IJmuiden och reser vidare mot Hamburg, 
där vi övernattar på ett hotell i utkanten av staden. Middag på 
kvällen. 

Dag 10. Hamburg – Hemorten Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi når vår 
hemort under 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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8 dagar

fr  12 475:-

Sydöstra England
noggrant utvalda pärlor

Bekanta dig med miljön på engelska slott och herresäten. Vi bor 
fem nätter i grevskapet Kent, dit vi tar oss via en övernattning 
i tyska Bremen. Canterbury har många historiska landmärken, 
bland annat en berömd katedral. Härifrån gör vi flera utflykter. Vi 
besöker en av Englands mest kända trädgårdar och en vingård där 
vi gör en vinprovning. Även turistmagneten Brighton väntar med 
den berömda piren, intressanta museer och breda sandstränder. 
En dag beger vi oss till Godinton House and Gardens – en vacker 
och välhållen herrgård med anor från 1300-talet. Vi besöker också 
den historiskt intressanta staden Maidstone och Leeds Castle. 

Avresedatum:  12/5, 15/9

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.

9 dagar

fr  10 475:-

Fyra huvudstäder 
rundresa i Europas hjärta

Följ med till fyra av Europas vackraste huvudstäder. Vi inleder 
resan i storstadsmetropolen Berlin där vi bor centralt och gör 
en rundtur. Därefter fortsätter vi söderut till Prag. Här ser vi 
bland annat Pragborgen, Karlsbron och gamla stan. Budapest 
bjuder på storslagna vyer över Donau och en lokalguide visar oss 
sevärdheter. Efter rundturen har vi tid att utforska centrum och 
kanske göra ett besök i ett av stadens anrika termalbad. Den 
fjärde huvudstaden på resan är kulturstaden Wien med byggnader 
från barocktiden, prunkande parker och många kaféer. Vi erbjuder 
även tillvalsutflykter kvällstid med middagar och uppträdanden.

Avresedatum:  10/4, 1/5, 26/6, 10/7, 7/8, 21/8, 11/9, 2/10

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.

8 dagar

fr  9 775:-

Budapest  
med den slovakiska huvudstaden Bratislava

En spännande resa genom bland annat Tjeckien och Slovakien. Vi 
övernattar i Bratislava och får uppleva den förhållandevis okända 
slovakiska huvudstaden. Bratislava bär på ett spännande historiskt 
arv som sträcker sig ända tillbaka till de gamla kelterna och har en 
gång varit huvudstad i det mäktiga ungerska riket. Målet för resan 
är Budapest vid Donau, Ungerns nuvarande huvudstad. Väster 
om floden ligger Buda med sina höjder och historiska byggnader. 
På andra sidan floden ligger Pest med sina avenyer, affärer och 
restauranger. Budapest är en stad som gjord för romantik och 
prisnivån är fortfarande behagligt låg.

Avresedatum:  21/4, 26/5, 21/7, 18/8, 8/9, 29/9

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.

9 dagar

fr  10 475:-

Ungersk vinresa
på upptäcktsfärd i Ungerns vindistrikt

Vinproduktionen i Ungern har fått ett rejält uppsving sedan 
vingårdar började privatiseras och modern teknik infördes. De 
gamla vinmakarnas kunskaper och traditioner är viktiga och lever 
kvar i landets samtliga 22 vinregioner. I trakterna av den stora 
Balatonsjön produceras mycket vin och vinregionen sträcker sig 
runt den stora sjön. Under vår resa bortom allfarvägarna och ut på 
landsbygden lär vi oss om viner vi kanske inte främst förknippade 
med Ungern tidigare, och vår resväg genom Europa ger oss 
möjligheter till flera intressanta besök i de länder vi passerar. 
Vi får också tid att uppleva lite av den fantastiska ungerska 
huvudstaden Budapest vid floden Donau. 

Avresedatum:  7/9, 5/10

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.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 
en middag · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 275:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 29/3, 5/4, 19/4, 26/4, 3/5, 10/5, 24/5, 5/7, 26/7, 
16/8, 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 11/10

6 dagar

fr  6 575:-

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 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 bor på Botanique Hotel Prague 
i hjärtat av Prag. På kvällen finns det tid till att strosa runt på 
stadens 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 
Palladium 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 Vituskatedralen 
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. 360 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 den gyllene staden som aldrig upphör att fascinera
I den historiska landsdelen Böhmen i västra Tjeckien finns underbara Prag, vackert beläget 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 2 545:- · utsides dubbelhytt från 345:- · 
middagsbufféer ombord
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår 
hemsida för mer information. 
Avresedatum: 23/5, 12/6, 4/7, 24/7, 15/8, 29/8, 12/9

Dag 1. Hemorten – Stockholm Avresa från hemorten under 
morgonen. Efter en lunch i närheten av Arboga kommer vi till 
Stockholm där vår båt till Tallinn avgår 17.30. Vi reser med en 
av Tallinks färjor och bor i tvåbäddshytt med båda sängarna på 
golvet. För dem som önskar serveras det stor middagsbuffé som 
behöver förbokas inför resan. Pris fr. 475:-

Dag 2. 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 Radisson 
Blu Hotel Latvija 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 
Amberton Cathedral Square Hotel, där vi ska bo i två nätter. 
Middag på kvällen.

Dag 5.  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.

Dag 6. Vilnius – Mikołajki Frukost och avresa mot Polen. Tre mil 

Östersjön våra grannländer i öst
Vi besöker de tre baltiska huvudstäderna som alla har sin egen karaktär och atmosfär. Estniska Tallinn har medeltidsga-
tor 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.

9 dagar

fr  10 975:-

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.

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 Ketrzyn (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 Gdansk 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. 275:-

Dag 9. Karlskrona – Hemorten Frukostbuffé ombord på båten. 
Vi beräknas anlända till Karlskrona cirka 07.30. Vi reser västerut 
och via Halmstad. Vi beräknas nå Göteborg cirka 14.00.
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7 dagar

fr  8 975:-

Flandern 
en region med spännande konst och kultur

Regionen Flandern i Belgien kännetecknas av charmiga städer, 
rik historia och högklassig chokladtillverkning. Här besöker vi 
medeltida städer rika på kulturliv och gastronomiska upplevelser. 
Vi övernattar i Tyskland innan vi når Antwerpen där vi bor fyra 
nätter och utforskar staden. Kanske lockar ett besök i den 
välkände barockkonstnären Rubens ateljé och bostad från 
1600-talet. Vi åker till Gent med sina slingrande kanaler och 
kullerstensgränder. Här finns många museer och vi besöker 
Gentse Gruut-bryggeriet och provar öl. I den gamla handelsstaden 
Brygge gör vi en kanaltur, tittar på sevärdheter och strosar i 
historiska gränder.

Avresedatum: 22/5, 4/9

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.

5 dagar

fr  5 975:-

Vilnius 
med Klaipeda och Trakai

I sydöstra Litauen, där floderna Vilnia och Neris flyter samman, 
ligger huvudstaden Vilnius. Här finns ett stort utbud av nöjen och 
shopping till överkomliga priser. Vår resa inkluderar en kryssning 
från Karlshamn till Klaipeda och två nätter i Vilnius. Stadens 
historiska centrum finns med på Unescos världsarvslista och 
har många betydande byggnader från olika epoker, som gotik, 
renässans och barock. Vår lokalguide visar oss runt och det 
finns tid för egna upptäcktsfärder. Vilnius har fina parker, vackra 
kyrkor och mysiga gränder. På vägen tillbaka till Klaipeda stannar 
vi till vid den gamla kungaborgen Trakai, som ligger på en ö i sjön 
Galve, samt i närheten av Šiauliai för att besöka Korskullen. 

Avresedatum: 15/5, 18/9

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.

6 dagar

fr  5 975:-

Riga & Tallinn 
modernt och historiskt

En resa till hjärtat av Baltikum och huvudstäderna Riga och 
Tallinn. Med färja tar vi oss över Östersjön. I Riga tar vår lokalguide  
oss med på en tre timmars stadsrundtur. Den gamla hansestaden 
grundades 1201 och vi ser Frihetsmonumentet, domkyrkan, 
Svenskporten och Stora torget. I Tallinn vandrar vi vid Domberget 
och i gamla stan tillsammans med vår guide. Här finns medeltida 
bebyggelse, kullerstensgator och en vacker ringmur. Vi bor centralt 
i staden och har tid för egna strövtåg. Tallinn har både ett rikt 
kulturliv i historiska miljöer och ett stort utbud av nöjen och 
shopping i trendiga stadsdelar.

Avresedatum: 25/5, 28/6, 20/7, 23/8

Avgångstider: 08.00 Ulricehamn, 08.30 Borås, 09.30 
Göteborg, 10.00 Kungsbacka, 11.20 Halmstad och 
ytterligare ett tiotal orter i södra Sverige.

7 dagar

fr  8 475:-

Estland rundresa   
med Ösel

Estland är ett litet men spännande land med en lång kustlinje och 
runt 2 000 öar. Här erbjuds många kultur- och naturupplevelser. 
Vi reser hit med färjan Stockholm–Tallinn. Vår rundtur börjar 
med vinprovning i den lilla staden Põltsamaa. Med en lokal guide 
upptäcker vi Tartu. Staden är ett kultur- och utbildningscentrum 
och här ligger landets största universitet som grundades 1632 av 
Gustav II Adolf. Vi kör genom landsbygden till ön Ösel, där vi får en 
guidad tur och besöker öns enda stad Kuressaare. En dag går vi en 
guidad tur i den gamla hansestaden Tallinn och bekantar oss med 
gamla stan, Domberget och Alexander Nevskij-katedralen.

Avresedatum: 15/5, 26/6, 7/8

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.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar ·  
5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 775:- 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande program. Besök vår 
hemsida för aktuell information. 
Avresedatum: 5/4, 6/4, 18/4, 19/4, 20/4, 21/4, 24/4

6 dagar

fr  7 475:-

Dag 1. Hemorten – Tyskland Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 
minuter. I Tyskland fortsätter vi söderut och checkar in på vårt 
övernattningshotell. 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. 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 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 
stadens 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 

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.

information om passande tid för museibesök för just er avresa 
vänligen se er bokningsbekräftelse. Vi återvänder till vårt hotell för 
gemensam middag på kvällen.

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 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45.

Blomstertåget 2023 Lördagen 22/4 går Blomstertåget av stapeln i 
Holland, och på våra resor med avresa 18–21/4 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.

Vi erbjuder flera olika hotell på resan. Aktuell 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 · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar ·  
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 375:- · bergbana vid Matterhorn
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår hem-
sida för mer information. 
Avresedatum: 7/7, 21/7, 18/8, 25/8

8 dagar

fr  11 975:-

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 – Weil am Rhein Frukost och avresa mot Weil 
am Rhein, som är beläget strax utanför Basel. På vägen passerar 
vi Kassel, Frankfurt am Main och Heidelberg. Väl framme checkar 
vi in på Carathotel Basel. Middag på kvällen.  

Dag 3. Weil am Rhein – Bern Vi fortsätter in i Schweiz och 
stannar 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 huvudstadens fantastiska centrum. Stadskärnan är med sina 
gamla hus och arkader med på Unescos världsarvslista sedan 
1983. Efter rundturen åker vi till Hotel Ambassador där vi ska 
tillbringa natten. Middag på kvällen. 

Dag 4. Bern – 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 den lilla staden Brig 
och checkar in på vårt hotell. 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 meters 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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7 dagar

fr  8 975:-

Salzkammergut   
Salzburg och Sankt Wolfgang

I vackra Salzkammergut finns underbar natur, trivsamma byar och 
fina sjöar. Vi övernattar i Tyskland på vår resa till gemytliga Abtenau 
där vi ska bo i fyra nätter. Under vistelsen besöker vi Mozarts 
födelsestad Salzburg och får en guidad stadstur i en av Österrikes 
bäst bevarade stadskärnor. På vår utflykt till Salzkammerguts 
sjödistrikt gör vi en båttur på Wolfgangsee. Den tar oss till den 
vackra byn Sankt Wolfgang – mest berömd för värdshuset Vita 
Hästen och operetten med samma namn som utspelar sig 
här – och byn Hallstatt. Vi gör även en utflykt, med visning och 
provsmakning, till bryggeriet som tillverkar ölen Eggenberg.

Avresedatum: 23/5, 10/6, 11/7, 26/8, 22/9

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.

8 dagar

fr  10 775:-

Schweiziska Chur 
med Berninaexpressen genom alpvärlden

Följ med på en resa till schweiziska alperna och den medeltida 
staden Chur, dit vi tar oss efter en natt i Tyskland. Vi lär känna 
Chur med hjälp av en lokalguide. Det är Schweiz äldsta stad 
med en stadskärna med historiska byggnader. Härifrån går 
Berninaexpressen som tar oss med på en dagstur bland bergspass 
och glaciärer, förbi den berömda spiralviadukten, på vår färd till 
italienska Tirano. Vi tar oss också med båt över Vierwaldstättersjön 
till den bedårande staden Luzern och därefter till Herrenberg 
utanför Stuttgart där vi tillbringar natten. Under dagarna i Chur 
finns tid för egna aktiviteter och vår reseledare ger gärna tips. 

Avresedatum: 27/3, 28/4, 30/6, 17/7, 10/8, 1/9

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.

8 dagar

fr  7 975:-

Saalbach   
mäktiga alplandskap mitt i idyllens Österrike

I Österrikes vackraste landskap ligger den underbara orten Saalbach 
med natursköna vandringsleder och alplandskap. Med linbanorna 
kan man komma upp till 2 000 meters höjd. Vårt hotell har en trevlig 
wellnessavdelning med bland annat pool och bastu och om man är 
intresserad kan man anmäla sig till tyrolerafton. Vi gör utflykter till 
Grossglocknermassivet, nationalparken Hohe Tauern och Mozarts 
födelsestad Salzburg. I Salzburg får vi en stadsrundtur med en 
lokalguide i den historiska stadskärnan med sevärdheter som 
Mozartplatz, katedralen och gågatan Getreidegasse. Vi erbjuder 
även en tillvalsutflykt till Hitlers Örnnäste.

Avresedatum: 19/6, 26/6, 10/7, 24/7, 31/7, 21/8, 4/9

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.

8 dagar

fr  9 975:-

Bad Gastein 
underbar natur i Alpernas populäraste paradis

Den populära skid- och kurorten Bad Gastein har gjort sig känd för 
sitt hälsofrämjande termalvatten och den friska alpluften. Här bor 
vi i fem nätter. Tiden då societeten vallfärdade hit på 1800-talet har 
resulterat i många vackra byggnader vars historia går tillbaka till 
glansperioden ”Belle Époque”. Bad Gastein är ingen vanlig alpby 
utan något alldeles unikt, Österrikes motsvarighet till Davos och 
St. Moritz i Schweiz. Omgivningarna bjuder på en härlig alpmiljö, 
blomstrande alpängar, smala bergskammar, slingrande stigar och 
utsiktsplatser med hänförande utsikt. Tillsammans besöker vi 
närliggande Zell am See vid Zellersjön och nationalparken Hohe 
Tauern med Heiligenblut och Franz-Josefs-Höhe. 

Avresedatum: 8/6, 6/7, 20/7, 10/8

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.
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7 dagar

fr  7 975:-

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 · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar ·  
2 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 775:- · konsertbiljett · wienervalsbiljett  
Avresedatum: 15/4, 29/4, 27/5, 15/7, 19/8, 9/9, 30/9

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 Ibis Wien Mariahilf. 
Här har vi en utmärkt utgångspunkt för att utforska staden och 
om kvällarna botanisera bland de många restaurangerna på egen 
hand.

Dag 3. 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. 

Tillvalsutflykt På kvällen erbjuder vi en trevlig tillvalsutflykt till 
Schönbrunn där vi får en guidad rundtur inne i det mäktiga slottet 
följt av en konsert i slottets orangeri. Utflykten måste förbokas 
inför resan. Pris fr. 995:-

Dag 4. Wien Frukost och sedan har vi hela dagen fri för egna 
aktiviteter. Vi rekommenderar ett besök på Schönbrunn om det 
inte redan hunnits med, en båtfärd på Donau eller varför inte ett 

Wien kaféernas och valsernas stad 
Huvudstaden Wien med sin kejserliga atmosfär ligger i Europas hjärta i skuggan av det mäktiga Wienerwald. Musikens och 
romantikens stad är berömd för sina praktfulla byggnader från olika epoker som bländar med elegans och skönhet. Under 
vår resa besöker vi också det magnifika klostret Stift Melk och åker båt på Donau. Låt Wien bli dina drömmars stad.

 varv med Wiener Riesenrad i nöjesparken Pratern. Reseledaren 
kan därutöver lämna förslag till aktiviteter beroende av intresse.

Tillvalsutflykt Tillsammans besöker vi Wiener Kursalon 
i stadsparken. Här ser vi en klassisk konsert med 
wienervalsuppträdande. Biljetter måste förbokas. Pris fr. 595:-

Dag 5. Utflykt 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 
vindistriktet Wachau och på vägen passerar vi bland annat borgen 
Aggstein. Efter båtturen stannar vi till för en vinprovning på 
Weingut Donabaum 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. Gemensam 
middag.

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.
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9 dagar

fr  11 975:-

Alperna & Alsace
med Berninaexpressen, Mainau och Bodensjön 

Följ med på en rundresa från Österrikes och Schweiz vackra 
alplandskap till korsvirkesidyller och böljande vinodlingar i 
Alsace! Vi gör en heldagsutflykt med Berninaexpressen bland 
bergspass och glaciärer, och dagen därpå besöker vi Lennart och 
Sonja Bernadottes livsverk, blomsterön Mainau, och njuter av 
citruslundar, ädelrosor och annan tropisk växtlighet. Från Freiburg i 
sydvästra Tyskland, där vi bor tre nätter, åker vi till Chokladmuseet i 
Geispolsheim och får en inblick i tillverkningsprocessen och provar 
choklad. Vi hinner även med att prova vin på en vingård. Dagen före 
hemfärd besöker vi den pittoreska franska staden Colmar.

Avresedatum: 8/5, 12/6, 21/8, 11/9

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.

7 dagar

fr  8 975:-

7 dagar

fr  10 975:-

Österrikisk vinresa 
ljuvliga druvor i vackra landskap

Musikfest i Alperna
Hansi Hinterseer – Musikfestival i Tyrolen

Weinviertel är Österrikes största vinregion och på den här resan 
lär vi känna hemligheterna bakom regionens framgångar. Vi bor i 
Wolkersdorf, några mil från Wien, och gör flera trevliga utflykter. 
En dag blir det vinprovningar i både Falkenstein och Kronberg hos 
lokala producenter. Dagen därpå väntar en båttur på Donau med 
vinprovning i vinmetropolen Langenlois. Vi avslutar dagen med en 
Heurigenabend på hotellet. Regionala specialiteter serveras och 
äts tillsammans med lokalt vin och musik. I Wien, där vi tillbringar 
en heldag, får vi en stadsrundtur och besöker Schlumberger 
Kellerwelten som producerar mousserande viner.

Tyrolens gästfrihet, imponerande alptoppar i bakgrunden och 
folk- och popmusikens främsta stjärnor på scenen är en oslagbar 
mix som har gjort höstens musikfestival på Wilden Kaiser i 
Ellmau till den mest framgångsrika musikfestivalen i Alperna. 
Fyra fantastiska kvällar med sång och dans i glada vänners lag. 
Festligheterna äger rum inne i ett jättestort uppvärmt tält med 
scen, reserverade sittplatser, barer, underhållning och dansgolv. 
Den kände utförsåkaren och schlagerstjärnan Hansi Hinterseer 
från grannbyn Kitzbühel låter särskilt bra när han i denna 
autentiska miljö sjunger om evig kärlek och Alpernas skönhet.

Avresedatum: 6/5, 30/9, 14/10 Avresedatum: 29/9, 3/10

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.

8 dagar

fr  9 975:-

Zillertal i Tyrolen
med den årliga folkfesten Almabtrieb

Alperna bjuder på oemotståndliga vyer i österrikiska Tyrolen. Vi 
bor i Zillertal och gör dagliga utflykter. Under veckan besöker vi de 
gemytliga byarna Mayrhofen och Hintertux. Vi tar oss också med 
buss över Gerlospasset med sina vackra vyer och det mäktiga 
vattenfallet i Krimml innan vi når Kitzbühel. I Tyrolens huvudstad 
Innsbruck möter vi vår lokalguide som visar oss staden. En av 
resans höjdpunkter blir den tyrolska folkfesten Almabtrieb. När 
korna återvänder hem från sitt sommarbete firas det med blomster, 
musik, god mat och dryck. Traditionen är över 500 år gammal och vi 
upplever den med invånarna i Pertisau vid sköna Achensee.

Avresedatum: 12/9

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 · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 875:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 9/4, 30/4, 13/5, 28/5, 17/6, 1/7, 26/8, 9/9, 21/10

7 dagar

fr  8 475:-

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 – 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 
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. 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 rikligt med gemytliga gågator och gränder. Stadens främsta 
sevärdhet 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 

Bodensjön med Mainau 
upplev blomsterprakten vid Alpernas fot
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.

bland annat det spännande Zeppelinmuseet som ligger en kort 
promenad från vårt hotell. Museet erbjuder en av världens främsta 
luftfartsutställningar. 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 · 
5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 775:-
Speciellt: Hotellstandarden i Moseldalen är enkel men 
trivsam.
Avresedatum: 6/5, 20/5, 17/6, 5/8, 26/8, 3/9, 9/9, 16/9, 23/9, 
30/9, 14/10 

7 dagar

fr  8 975:-

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 Gasthof 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 Weingut Anton Zimmermann. Lunch på egen hand och 
därefter får vi tid att på egen hand upptäcka Bernkastel. Gamla 
stan i Bernkastel lockar med en mängd imponerande sevärdheter. 
Här kan du bland annat beundra borgruinen Landshut som tronar 
över staden, det kända spetsiga huset, Spitzhäuschen, och det 
historiska torget omgivet av kärleksfullt restaurerade butiker och 
affärer.

Dag 4. Trier, Nittel och Trittenheim Efter frukost åker vi till 
Tysklands äldsta stad, den gamla romerska staden Trier. Staden 
grundades 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 
Apel och får provsmaka deras viner. Efter vinprovningen fortsätter 
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 

Moseldalen 
gröna vindalar längs med den vackraste av floder
Moseldalen är en av Europas vackraste dalgångar. Där breder vinodlingarna ut sig på de branta terrasserna och bildar 
nästan som naturliga antika teatrar på sluttningarna. Naturen och de små byarna bjuder oss på sagolika upplevelser. Vi 
bor i Bernkastel-Kues, som präglas av sina gamla korsvirkeshus.

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 reseledare, och därefter blir det tid för lunch. Framåt 
eftermiddagen tar vår buss oss tillbaka till Bernkastel där vi gör 
en vinprovning på Brückenkeller. På kvällen äter vi middag på en 
lokal restaurang.

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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8 dagar

fr  10 975:-

Bayern   
romantiska vägen, pittoreska byar och sagolika slott

Bayern är känt för sin öl, men här produceras även vin och likör. 
På vår resa får vi provsmaka alla tre och uppleva pittoreska orter, 
pampiga slott och hänförande vyer över berg och sjöar. Vi åker till 
staden Rothenburg ob der Tauber med sin välbevarade, medeltida  
stadskärna och vi tar en båttur på sjön Chiemsee. På en ö ligger 
slottet Herrenchiemsee som uppfördes av kung Ludvig II på 
1800-talet med Versailles som förebild. Vi besöker även Ludvig II:s  
sagoslott Neuschwanstein och ett benediktinkloster från 
1300-talet. Under en guidad tur i München ser vi bland annat 
Olympiaområdet och den historiska stadskärnan. 

Avresedatum:  9/6, 4/8

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.

6 dagar

fr  10 975:-

Vinresa Pfalz   
med Ulf Wagner

Den här vinresan går till ett av Tysklands främsta vindistrikt, Pfalz. 
Vi bor i trevliga Neustadt an der Weinstrasse som är centrum 
för vinhandeln i området. Som extra bonus får vi sällskap av 
stjärnkrögaren Ulf Wagner som tar oss med till trevliga restauranger 
och vinprovningar. Vi besöker den kända vinbyn Deidesheim och en 
av de äldsta vinmakarna i Tyskland, Dr. von Bassermann-Jordan. 
Nästa tur går till Schweigenområdet för besök på en lokal vingård 
och till Christmann i Gimmeldingen, en av världens främsta 
producenter av torra Rieslingviner. Vi besöker och provar vin även 
hos vinodlarna Müller Catoir och Weingut von Winning. 

Avresedatum:  26/8

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.

4 dagar

fr  5 475:-

Tyska drycker  
specialiteter från Nordtyskland 

Tyskland är inte bara öl. På denna resa i norra Tyskland provar vi 
olika drycker i olika miljöer. Vi bor centralt i Schwerin och staden 
blir utgångspunkt för våra utflykter. Vi besöker den lilla byn 
Vierlanks eget bryggeri och får provsmaka likörer och snapsar av 
högsta kvalitet från den vackra herrgården Schwechower. Det blir 
även en utflykt till den gamla hansestaden Wismar där vi får prova 
tre sorters sekt på Hanse Sektkellerei. Därefter får vi en guidad tur 
i stadens charmiga stadskärna som är upptagen på Unescos lista 
över världsarv och där många vackra, gamla byggnader är helt 
eller delvis bevarade. 

Avresedatum:  11/5, 1/6, 24/8

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.

7 dagar

fr  8 475:-

Rhendalen  
vackra vyer, vin och riddarborgar

Följ med på en av våra mest populära resor till Rhendalen och 
Moseldalen. Här finns underbar natur, vinodlingar och gamla 
riddarborgar så långt ögat når. Vi bor centralt i staden Rüdesheim 
på Park Hotel Rüdesheim. Staden ligger vid floden Rhen och 
har många mysiga restauranger. En dag gör vi en vandring bland 
vinfälten med vinprovning, som avslutas med gemensam lunch. 
Vi gör även en båttur på Rhen och beger oss till Deutsches Eck 
i Koblenz där Mosel rinner ut i Rhen. Vi åker också upp till den 
mäktiga Loreleiklippan där utsikten är oslagbar. Under resan 
erbjuder vi även en tillvalsutflykt till Moseldalen. 

Avresedatum:  13/5, 1/7, 15/7, 19/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9

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.



www.rolfsbuss.se207

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 
en lunch · 5 middagar · 4 vinprovningar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 175:-
Avresedatum: 13/5, 19/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10

6 dagar

fr  7 875:-

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 staden 
Delmenhorst, beläget strax väster om 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 provsmaka traktens rödvin. Ahrdalen är Tysklands största 
rödvinsdistrikt. 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 Weingut Anton Zimmermann och provar fem av 
deras viner. Därefter går resan vidare söderut och vi kommer till 
Neustadt an der Weinstrasse, huvudorten i vindistriktet Pfalz. 
Väl framme tar vi oss till Weingut Paul Nickel & Söhne. 
Här provsmakar vi flera av deras viner, innan vi checkar in på 
centrala Achat Premium Neustadt där vi bor två nätter. Middag på 
kvällen. 

Dag 4. Bad Dürkheim Först frukost och sedan beger vi oss mot 
vin- och kurorten Bad Dürkheim. På vägen gör vi ett kortare besök 

Tyska vinvägar 
vingårdar och vindalar i 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.

i Deidesheim som är en pittoresk liten vinby, innan vi fortsätter 
färden den korta sträckan till Bad Dürkheim. Här ser vi bland 
annat graderverket, en väldig träkonstruktion med droppande 
saltvatten, samt det berömda 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. 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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5 dagar

fr  6 775:-

Dresden & 
Spreewald 
Florens vid Elbe och Tysklands gröna Venedig

På den här resan får vi uppleva skogsområdet Spreewalds 
fantastiskt vackra nätverk av kanaler och staden Dresden med 
dess magnifika barockbyggnader. På vår väg till Dresden stannar 
vi i Lübbenau i Spreewald för en kanalbåttur med flatbottnad 
båt. I Dresden väntar vår lokalguide för att visa oss sevärdheter 
som Zwingerpalatset, Semperoperan, frisen Furstetåget och 
Brühl-terrassen. På kvällen äter vi inhemsk mat på restaurang 
Sophienkeller. Vi gör också en utflykt till Meissens anrika 
porslinsfabrik, som grundades redan i början av 1700-talet, och åker 
längs den Sachsiska vinvägen där vi stannar för en vinprovning.

Avresedatum:  1/5, 22/5, 10/7, 7/8, 28/8

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.

4 dagar

fr  5 375:-

Altes Land 
sparrisresa med Stade och Hamburg

Följ med oss på en vårresa i sparrisens tecken till norra Tyskland 
och Altes Land där vi får njuta av och lära oss mer om den älskade 
vårprimören. Vi bor i Asendorf på landsbygden söder om Hamburg. 
Härifrån åker vi genom Europas största sammanhängande 
fruktodlingsområde, Altes Land, som domineras av äppel- 
och körsbärsodlingar. Vi besöker Sparrisgården Werner - Der 
Spargelhof där vi gör en guidad rundtur och får lära oss hur man 
odlar sparris. Därefter äter vi sparrissoppa till lunch. Vi åker även 
till den gamla hansestaden Stade och har en heldag i Hamburg. I 
Hamburg visar vår lokalguide oss runt i staden och tar oss med på 
en båttur på floden Elbe. Sedan får vi eftermiddagen fri i centrum.

Avresedatum:  27/4, 4/5, 11/5, 18/5

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.

6 dagar

fr  8 475:-

I Luthers fotspår 
reformistens Tyskland

Det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på 
kyrkoporten i Wittenberg. Nu reser vi i hans fotspår och upptäcker 
en spännande del av Tyskland. Vi börjar i reformationens 
födelseort Lutherstadt Wittenberg och besöker Lutherhaus där 
Martin Luther bodde större delen av sitt liv, samt Slottskyrkan 
där han ska ha spikat upp sina teser. Vår resa tar oss vidare till 
Luthers födelsestad Eisleben, till Erfurt där han studerade och 
augustinerklostret där han blev munk. Det finns också tid för en 
rundtur i kulturstaden Weimar, provsmakning av drycken sekt och 
ett besök på den världsarvslistade medeltidsborgen Wartburg. 

Avresedatum:  17/4, 11/9

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.

4 dagar

fr  4 975:-

Tyska trädgårdar 
blomstrande färghav

Upplev färgexplosionen när tusentals rhododendron och azaleor 
blommar i norra Tyskland i maj och juni. Efter resan genom 
södra Sverige och Danmark och färjan Rödby–Puttgarden når 
vi hansestaden Bremen. Här bor vi fyrstjärnigt i tre nätter och 
besöker tre olika rhododendronparker i närområdet under 
dagarna. Första dagen äter vi gemensam middag tillsammans. 
Med 600 arter och runt 3 500 sorter är samlingen i Bremens 
berömda rhododendronpark näst störst i världen. Vi gör även 
en utflykt till Park der Gärten och Hobbie Rhododendronpark, 
Tysklands största, och avslutar med middag på en lokal restaurang 
i Bremen. Dagen därpå reser vi hemåt med stopp vid gränshandel 
om tiden finns.

Avresedatum:  21/5, 11/6

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: Alla torsdagar under mars–december med 
några undantag. För aktuell information besök vår hemsida.

4 dagar

fr  3 475:-

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. Den behöver förbokas in-
för 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 vår närmaste världsstad
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 god 
standard. Det ligger centralt med cirka en kilometers 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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4 dagar

fr  3 975:-

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.

Stralsund  
hansestaden med svensk historia och Tysklands största ö

Vid Östersjökusten sydväst om Rügen ligger hansestaden 
Stralsund. Staden, som varit svensk, erbjuder en spännande 
historia och en vacker stadskärna. Resan går 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. På kvällen kan man besöka någon av 
de många trevliga restauranger som finns i staden. Dagen därpå 
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. Andra dagen gör vi en heldagsutflykt på 
Rügen. Tysklands största ö bjuder på historiska sevärdheter och 
storslagna naturupplevelser. Vi besöker bland annat Binz, 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 mot nationalparken Jasmund. Kvällen tillbringas på egen 
hand i mysiga Stralsund. Under hemresan dagen därpå stannar vi 
för inköp vid en gränshandel i mån av tid. 

Avresedatum: 4/5, 9/6, 21/7, 8/9

4 dagar

fr  4 475:-

Potsdam
Sanssouci, Cecilienhof och historiens vingslag

Följ med på vår bussresa till den gamla kulturstaden Potsdam. 
Vi besöker Cecilienhof där Potsdamkonferensen hölls 1945. Det 
var här de allierade segermakterna kom överens om hur det 
besegrade Tyskland skulle administreras. Vidare besöker vi det 
pampiga palatset Sanssouci som är känt för sin marmorhall och 
sina stora, vackra slottsträdgårdar. Vi går på stadsvandring och 
tar in stadens historia och på kvällarna finns ett stort utbud av 
högkvalitativa barer och restauranger att utforska. Potsdam ligger 
nära världsmetropolen Berlin och en av kvällarna erbjuder vi en 
resa in till en av storstadens restauranger för en härlig kväll i 
matens tecken.  

Avresedatum:  13/4, 4/6, 31/8

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.

4 dagar

fr  4 775:-

Rügen 
Tysklands största ö med semesterpärlan Binz

Rügen är Tysklands största ö med kilometerlånga sandstränder 
och anrika badorter. Vi bor i Bergen auf Rügen som trots sin 
ringa storlek är öns största stad. Resans andra dag beger vi 
oss till semesterpärlan Binz. Här kan du njuta av avkopplande 
promenader på vita stränder och shopping i små mysiga butiker. 
I närheten ligger också jaktslottet Granitz som är väl värt ett 
besök. Tillsammans med en lokalguide stiger vi ombord på 
ångtåget ”rasande Roland” från 1895 för att utforska den vackra 
ön Rügen. Vi besöker bland annat staden Putbus och nazisternas 
semesteranläggning KdF Bad Prora. Anläggningen skulle få 10 000 
rum men bygget avbröts vid krigsslutet.

Avresedatum:  13/4, 29/9

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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4 dagar

fr  5 175:-

Kielkanalen 
från Nordsjön till Östersjön med dagar i Hamburg

Kielkanalen går från Nordsjön till Östersjön och firade 125 år 2020. 
Här passerar varje år upp till tre gånger så många fartyg som genom 
Panamakanalen eller Suezkanalen. Resans höjdpunkt blir då vi 
under en dag upplever livet på kanalen från hjulångaren Freya. 
Vi möter otaliga skepp på kanalen – fraktfartyg, segelbåtar och 
färjor – och passerar flera slussar. Turen tar sju och en halv timmar 
och tar oss från Brunsbüttel till Kiel, där vi också bor resans sista 
natt. Under resans två första nätter bor vi i den fina hansestaden 
Hamburg. Här har vi fri tid att på egen hand uppleva staden och allt 
den har att erbjuda. För den som önskar tar vår reseledare även 
med oss på en stadsrundtur. 

Avresedatum:  12/6, 25/8

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.

4 dagar

fr  4 975:-

Wismar
Schwedenfest

Mellan år 1648 och 1903 tillhörde den tyska hamnstaden Wismar 
Sverige. Det är anledningen till att staden varje år sedan 1999 
anordnar Schwedenfest. Vi bor tre nätter i Wismar och deltar i 
festligheterna. Vi inleder dock med en stadsrundtur. Stadskärnan 
är vacker och intressant med museer, medeltida hus och moderna 
butiker. Vi besöker också Hanse Sektkellerei och får prova deras 
mousserande vin i den 350 år gamla vinkällaren. Dagen därpå ägnar 
vi oss åt Schwedenfest. Stämningen i Wismar är hög och festen 
pågår hela dagen. Svenska militärer, i uniformer från förr, går parad 
och gör uppvisningar. Det finns god mat och dryck att köpa.

Avresedatum:  17/8

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.

Avresedatum:  6/4, 4/5, 25/5, 6/7, 3/8, 17/8, 31/8

Hannover & Weser  
med Celle, Hameln, tyska sagovägen och båttur på floden Weser

Weser är en lugn flod som stilla flyter fram i ett vackert och 
kuperat tyskt landskap. Vi tar oss hit med buss genom södra 
Sverige och Danmark och via färjan Rödby–Puttgarden. Hannover 
blir vår utgångspunkt under denna resa. Vår första utflykt går till 
Celle, en stad som härstammar från 1200-talet. 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. På 
eftermiddagen återvänder vi till Hannover där vi har resten av 

dagen fri. Vi reser söderut genom det vackra Weserbergland till 
Hameln. Här stiger vi ombord på en flodbåt för en tur på Weser 
utmed den tyska sagovägen. Floden slingrar sig naturskönt fram 
omgiven av kullar och små byar. Ombord serveras vi en grillbuffé 
till lunch. Vi stiger av båten i korsvirkesstaden Bodenwerder, som 
var Baron von Münchhausens hemort. Här får vi tid på egen hand 
i den mysiga staden. Därefter gör vi ett kortare besök i den lilla 
staden Polle söder om Bodenwerder, känd som Askungens stad. 
Vi följer sedan floden Weser tillbaks en bit innan vi viker av mot 
Hannover. Dagen därpå går resan åter mot Sverige. I mån av tid 
stannar vi för inköp vid en gränshandel. 

4 dagar

fr  4 475:-
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3 dagar

fr  2 975:-

Flensburg 
gränsstaden mot Danmark

I danskbygderna i norra Tyskland ligger trivsamma Flensburg. Många 
av stadens invånare är tvåspråkiga och behärskar även danska. 
Vi tar Öresundsbron över från Sverige och fortsätter till Flensburg 
där vi bor centralt. Efter en god frukost gör vi en stadsrundtur med 
lokalguide – största delen till fots i gamla stan. Därefter blir det 
tid för att på egen hand bekanta sig med stadens vackra gamla 
stadskärna och den maritima miljön. Även eftermiddagen och 
kvällen är fri för egna aktiviteter i staden som ofta förknippas med 
romproduktion och har haft över 200 romproducenter. Vi reser 
hemåt via Bältbroarna och Odense på ön Fyn.

Avresedatum:  16/4, 28/4, 3/11

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.

4 dagar

fr  5 275:-

Hamburg opera    
La Traviata i Hamburg

Hamburg är en av Tysklands viktigaste kulturstäder med ett 
spektakulärt konserthus som invigdes 2017. Hit reser vi för att
uppleva en operakväll på Hamburgs statsopera där vi ser Verdis 
La Traviata. Det kommer också att finnas tid att på egen hand 
utforska denna storstad. När det gäller shopping är möjligheterna 
närmast oändliga. Här finns också gott om intressanta museer, 
bland annat Hamburgs Kunsthalle som är ett av Tysklands främsta 
konstmuseer. Vi rekommenderar också ett spännande besök på 
det berömda modelljärnvägsmuseet Miniatur Wunderland i norra 
Hamburg. Museet skildrar mängder av platser världen över och är 
det största i sitt slag. 

Avresedatum:  27/4

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.

4 dagar

fr  4 475:-

Hamburg  
kultur och shopping i Tysklands näst största stad

Djupdyk i kultur och shopping i Tysklands näst största stad. 
Hamburg har omkring 1,8 miljoner invånare och här finns bland 
annat flera intressanta museer och ett nyinvigt konserthus. Vi 
reser gemensamt med buss genom södra Sverige och Danmark, 
och tar färjan Rödby–Puttgarden med möjlighet till lunch 
ombord. Väl framme i Hamburg checkar vi in på Relexa Hotel 
Bellevue. Hotellet ligger nära Alstersjöarna, och centrum ligger 
på promenadavstånd. Efter en härlig frukost är det dags för en 
två timmars rundtur med lokalguide där vi bockar av flera stora 

sevärdheter. Sedan finns tid för det som önskas – kanske ett 
besök på Hamburgs Kunsthalle eller en guidad tur i hamnen 
som är en av Europas största, följt av en kall Alsterwasser (lika 
delar öl och lemonad). I staden är även shoppingmöjligheterna 
oändliga. För den som vill se mer av Hamburg från vattnet finns 
också båtturer på Alstersjöarna. Den tredje dagen är fri för egna 
aktiviteter, men det erbjuds en tillvalsutflykt till det berömda 
modelljärnvägsmuseet Miniatur Wunderland i norra Hamburg. 
Museet skildrar olika platser i världen och är det största i sitt 
slag. Den fjärde och sista dagen reser vi hemåt till Sverige via 
Puttgarden och i mån av tid stannar vi vid en gränshandel.

Avresedatum:  18/5, 6/7, 24/8, 12/10 

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.
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4 dagar

fr  4 975:-

Husum
med idylliska Sylt

Följ med till norra Tyskland. Via Öresundsbron, Köpenhamn och 
Bältbroarna tar vi oss till vårt centrala hotell i den lilla staden 
Husum. På vägen stannar vi i danska Ribe, som brukar räknas 
som Nordens äldsta stad. Efter vår första frukost gör vi en 
stadsrundtur i Husum med en lokalguide. Vi möter en trevlig stad 
med maritim atmosfär och imponerande gavelhus. Vi har resten 
av dagen till eget förfogande. Dagen därpå beger vi oss till den 
danska ön Römö för att ta båten över till den tyska idylliska ön 
Sylt. Här gör vi både en rundtur med vår buss samt får lite tid på 
egen hand, innan vi tar tåget tillbaka till det tyska fastlandet. 

Avresedatum:  4/5, 8/9, 12/10

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.

4 dagar

fr  4 475:-

Braunschweig 
med korsvirkesstaden Wolfenbüttel

På den här resan tillbringar vi tre nätter i den historiska staden 
Braunschweig, Henrik Lejonets residensstad och den näst 
största staden i Niedersachsen. Vi besöker också den charmiga 
småstaden Wolfenbüttel, det andliga livets och de sköna 
konsternas stad, känd för sina många välbevarade korsvirkeshus 
och för den populära drycken Jägermeister. Braunschweig var 
hårt utsatt under andra världskriget och bara en tiondel av 
staden klarade sig genom krigets fasor. De medeltida platser 
och strukturer som finns kvar berättar dock historien om 
Braunschweigs viktiga roll och inflytande under medeltiden.

Avresedatum: 20/4, 6/7, 24/8

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. 

4 dagar

fr  4 975:-

Hildesheim
med Harz och ölstaden Einbeck

Hildesheim är en medeltida pärla söder om Hannover. Vi tar oss 
hit, och hem, via färjan Rödby–Puttgarden och bor centralt i 
staden. Efter en sovmorgon och kort stadsrundtur tar vi bussen 
mot Einbeck. På medeltiden fanns cirka 700 ölbryggerier i staden, 
som än idag är känd för sitt öl. Vår lokala guide visar oss runt 
innan vi gör en ölprovning. Dagen därpå väntar fina upplevelser 
i det vackra bergsområdet Harz. I Vienenburg besöker vi 
klosterbränneriet Wöltingerode och lär oss hur deras klosterlikörer 
framställs. Vi får självklart även provsmaka. Dagen bjuder också 
på en trevlig tur med ånglok på smalspårig räls i Harzbergen.

Avresedatum:  4/5, 1/6, 13/7, 24/8

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.

4 dagar

fr  4 475:-

Celle 
den sagolika korsvirkesstaden vid Lüneburger Heide

I Celles välbevarade stadskärna finns hundratals korsvirkeshus 
från medeltiden, vilket ger staden en alldeles speciell atmosfär. 
Här gör vi en stadsrundtur med lokalguide och får därefter tid för 
egna strövtåg. Kanske lockar Wichmanns, en av Europas största 
orkidéodlingar med affär och utställning, i stadens utkant. Vi gör en 
utflykt till världens största fågelpark i Walsrode. Här finns ungefär 
5 000 fåglar av alla de slag, till exempel kolibrier, tukaner och 
strutsar. På vägen därifrån stannar vi och besöker minnesplatsen 
för koncentrationslägret Bergen-Belsen, där det finns ett sevärt 
museum. På avresan i juli är det en årlig vinfest i staden.

Avresedatum:  7/4, 27/7 (vinfest i Celle)

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  4 775:-

Bremen 
oktoberfest i den medeltida hansestaden

Bremen oktoberfest, eller Bremen Freimarkt som den heter på 
plats, har tusen år på nacken. Det är den största tillställningen i 
norra Tyskland med närmare fyra miljoner besökare varje år. Vår 
första dag i Bremen börjar med en två timmar lång stadsrundtur, 
men därefter är det oktoberfest i dagarna två för den som vill. Här 
finns nöjesfält, musik och många härliga tält med traditionell mat 
och godsaker. Och massvis med öl så klart. Det enorma öltältet på 
festplatsen Burgerweide har en underbar stämning och det är lätt 
att svepas med av den festliga atmosfären. Om tid finns stannar vi 
för inköp vid en gränshandel innan färjan går.

Avresedatum:  12/10, 19/10, 26/10

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.

4 dagar

fr  4 475:-

Bremen 
tusenårig pärla vid floden Weser 

Välkommen till Tysklands minsta delstat och hemvist för de 
världsberömda stadsmusikanterna. Under vår vistelse gör vi en 
två timmar lång stadsrundtur – både med buss och till fots – då 
vi bekantar oss med de gamla hansebyggnaderna och Bremens 
kulturella historia. Övrig tid får vi uppleva staden på egen hand och 
här finns mängder av butiker, restauranger och mysiga gränder. 
För den som önskar finns en tillvalsutflykt på floden Weser där vi 
kan njuta av de vackra vyerna över den gamla stadskärnan Altstadt 
längs med flodens stränder. Vi erbjuder även resor till Bremen 
under stadens påskmarknad i april och vinfest i augusti.

Avresedatum: 4/5, 6/7, 21/9, 7/4 (påskmarknad), 31/8 (vinfest)

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.

3 dagar

fr  1 975:-

Rostock
nöje och shopping i den charmiga hansestaden

På våra shoppingresor till norra Tyskland kombinerar vi inköp med 
nöje. Vi åker via Danmark och tar färjan Gedser–Rostock, som tar 
strax under två timmar. Hotellet, där vi bor två nätter, ligger intill 
järnvägsstationen, en kortare promenad från Rostocks gamla 
stadskärna. Efter en lugn morgon och god frukost beger vi oss till 
gränshandelsbutiken Calles. Bagagevikten är 80 kilo per person. 
Resten av dagen tillbringas på egen hand. En spårvagnsresa 
bort ligger kustorten Warnemünde med långa sandstränder och 
gemytliga krogar. I Rostock är det också trevligt att ge sig ut på 
staden för middag på någon av de många restaurangerna.

Avresedatum:  17/3, 7/4, 12/5, 8/9, 29/9, 3/11

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 09.20 Halmstad och ytterligare ett tiotal 
orter i västra Sverige.

3 dagar

fr  2 775:-

Rostock 
påskmarknad möt våren i Rostock

Följ med till Rostock, Tysklands största hamnstad mot Östersjön, 
för att fira in våren och besöka stadens trevliga påskmarknad. 
Vi tar oss hit via Danmark och färjan från Gedser. Vi bor centralt 
nära järnvägsstationen, cirka 15 minuters promenad från gamla 
stan. Efter frukost är det dags för en två timmar lång rundtur med 
lokalguide. Därefter får vi besöka påskmarknaden på egen hand. 
Här finns mycket att köpa med hem – påskpynt, mat, blommor, 
godis och annat som hör påsken till. För kvällens middag finns ett 
stort utbud av restauranger och genuina krogar att välja på. På 
hemresan stannar vi för inköp vid en gränshandel. 

Avresedatum:  31/3, 7/4, 14/4

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 i Tyskland 

RESFAKTA

Ingår: Buss t/r · en övernattning i dubbel- 
rum · en frukost · en middag
Tillägg: Enkelrum från 245:-
Avresedatum: Lördagar i februari–april samt
oktober–december med några undantag. 

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 på ön Lolland tar vi färjan till Puttgarden, en 
tur på knappt en timme. Bussen parkerar utanför butiken Calles 
Fleggaard i Burg. Bagagevikten är 80 kg per person. Därefter 
checkar vi in på IFA Ferien Centrum Südstrand precis vid 
Östersjöns strand. På kvällen serveras gemensam middag.

Dag 2. Burg – Hemorten  Efter sovmorgon och frukostbuffé 
på hotellet åker vi till färjeläget i Puttgarden för ett sista 
shoppingtillfälle om man inte räknar med shoppingmöjligheterna 
ombord på färjan. Därefter fortsätter vi vår resa hemåt genom 
det danska landskapet och längs med den svenska västkusten. Vi 
räknar med att nå Göteborg vid 20.00.

RESFAKTA

Ingår: Buss t/r · en övernattning i dubbel- 
rum · en frukost
Tillägg: Enkelrum från 275:-
Speciellt: Vi har även tredagarsresor 
till Lübeck.
Avresedatum: Mars–november. Besök vår 
hemsida för aktuell information.

RESFAKTA

Ingår:  Buss t/r · en övernattning i dubbel- 
rum · en frukost
Tillägg: Enkelrum från 295:-
Speciellt: Vi har även tredagarsresor till Rostock.
Avresedatum: Alla lördagar i januari–november 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  1 195:-

2 dagar

fr  1 195:-

2 dagar

fr  1 675:-
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2 dagar

fr  1 775:-

Burg    
whiskyfestival

Uppskattar du en fin whisky med smak och karaktär? Ta i så fall 
chansen och följ med till whiskyfestivalen i Burg och bekanta 
dig närmare med denna intressanta dryck. Vi reser via Danmark 
och färjan Rödby–Puttgarden till butiken Calles i Burg. Alldeles 
i anslutning till butiken står festivaltältet uppställt och är redo 
att välkomna oss. Här får vi fem olika smakprov av drycken. Efter 
avslutad provsmakning fortsätter vi in i butiken för shopping. Vi 
bor en natt vid havet i Südstrand där vi äter gemensam middag 
på hotellet. Vid hemresan dagen därpå åker vi till Puttgarden för 
ett sista shoppingbesök. 

Datum kommer att släppas senare under 2023. Besök vår hemsida 
för aktuell information.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 09.20 Halmstad och ytterligare ett tiotal 
orter i västra Sverige.

3 dagar

fr  2 675:-

Lübeck 
shopping och historia i marsipanstaden

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. Vi bor fyrstjärnigt 
på promenadavstånd från centrum. Utforska staden på 
egen hand eller följ med på vår tillvalsutflykt som är en två 
timmars rundtur med lokalguide under förmiddagen. Se gärna 
staden från vattnet på någon av kanalbåtarna som gör turer 
på de olika vattenvägarna. Som avslutning i marsipanstaden 
rekommenderar vi ett besök på världsberömda kaféet 
Niederegger. Besök på gränshandel i mån av tid på hemresan. 

Avresedatum:  10/3, 24/3, 14/4, 21/4, 9/6, 15/9, 20/10, 3/11

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.

4 dagar

fr  4 475:-

Lübeck  
med stadsfesten Ducksteinfestivalen

På den här resan till hansestaden Lübeck får vi uppleva 
Ducksteinfestivalen – denna trevliga stadsfest som bjuder på 
en härlig blandning av konst, kultur och mat från hela världen 
och som presenteras i en unik atmosfär längs floden Trave. Vi 
bor strax intill stadsporten Holstentor vid samma flod, strax 
väster om gamla stan. Första kvällen äter vi en gemensam 
middag på hotellet. I vår resa ingår också en två timmars rundtur 
med lokalguide, men övrig tid kan man på egen hand besöka 
festivalen eller utforska staden. Det är trevligt att se staden från 
vattnet och någon av kanalbåtarna som trafikerar det. 

Avresedatum:  3/8

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.

2 dagar

fr  1 775:-

Burg  
vinprovning

Följ med på en kort resa till Tyskland där fokus är på vinet. Vi 
reser genom Danmark och tar färjan till Puttgarden. Därifrån 
tar vi oss till välkända gränshandeln Calles i Burg där vi 
välkomnas in i vinprovningsrummet och 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 vårt hotell i 
Südstrand och äter gemensam middag. Efter frukostbuffé dagen 
därpå åker vi till Puttgarden för ett sista shoppingbesök innan 
färjan går.

Avresedatum:  3/3, 21/4, 20/10, 24/11

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 09.20 Halmstad och ytterligare ett tiotal 
orter i västra Sverige.
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2–3 dagar

fr  1 875:-

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 
boende på två hotell med olika lägen, Scandic Kødbyen och 
Scandic Falkoner.

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 1 375:- · tillvalsutflykt
Speciellt: Vi erbjuder resor med två olika reslängder. Välj 
mellan 2 dagar och 3 dagar.
Avresedatum: Avresor april–oktober. Besök vår hemsida för 
aktuell information.

Avgångstider: 05.30 Ulricehamn, 06.00 Borås, 07.00 
Göteborg, 08.20 Falkenberg, 08.50 Halmstad, 09.55 
Ängelholm 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. 155:-

Resten av dagen tillbringar vi på egen hand i ”Dronningens 
by”. Här kan vi till exempel shoppa på Ströget, besöka Tivoli 
eller promenera bland de små pubarna i Nyhavn. Under sen 
eftermiddag kör vår buss tillbaka de som vill till hotellet. För de 
som hellre vill finna en trevlig restaurang i centrum finns ett stort 
utbud, men hemfärd till hotellet 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 
förmiddagen 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 Falkoner Nyrenoverat hotell som har en trevlig atmosfär 
och ett centralt läge i det charmiga teaterdistriktet Frederiksberg 
med kaféer, shopping, gastronomi och en charmig parisisk stämning 
alldeles utanför dörren.

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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3 dagar

fr  4 975:-

Danska trädgårdar 
tre olika trädgårdar på Själland och Fyn

Njut av grönskan i vackra trädgårdar och parker på Själland och 
Fyn. Vårt hotell ligger nära havet, och den första dagen besöker vi 
Frederiksborgs slott där vi får en guidad visning i den spektakulära 
trädgården i barockstil. På resan får vi också under en heldag 
uppleva Egeskovs slottsträdgårdar med guidad tur och möjlighet 
att besöka Egeskov veteranmuseum och den stora kända 
labyrinten utformad av Piet Hein. Hemresedagen beger vi oss 
västerut mot Tågerup och parkanläggningen Birkegårdens Haver 
med fem olika trädgårdar. Efter lunch åker vi vidare mot Roskilde 
för en guidad tur i den berömda domkyrkan vars äldsta delar är 
från 1100-talet.

Avresedatum: 16/6

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 09.20 Halmstad, 10.40 Helsingborg och 
ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

3 dagar

fr  5 975:-

4 dagar

fr  5 875:-Köpenhamn 
konsert med André Rieu i Royal Arena

Bornholm 
solskensön

Följ med till Köpenhamns storstadspuls och upplev en oförglömlig
konsert i Royal Arena med André Rieu. Vi bor centralt i stadsdelen
Vesterbro med stans bästa shopping och restauranger precis
runt hörnet. Det finns gott om tid för egna aktiviteter. Shoppa på
Ströget, promenera bland de små pubarna i Nyhavn, avnjut ett
klassiskt wienerbröd på en trevlig servering eller besök Tivoli som
ligger på promenadavstånd från hotellet. På kvällen dag två är det
dags för konsert. André Rieu bjuder på en färgstark föreställning
tillsammans med sin Johann Strauss-orkester där romantiska
ballader blandas med hyllade valser.

Sommarparadiset Bornholm, som också kallas solskensön, lockar 
med sin sköna natur, sina klippkuster och ljungbackar. I Rönne 
bor vi på ett hotell med spaanläggning som ligger mellan havet, 
hamnen och centrum. Det finns tid att utforska ön på egen hand 
och det är enkelt att ta sig runt med lokalbuss eller hyrcykel. I 
Rönne finns kullerstensgator med charmiga butiker, restauranger 
och korsvirkeshus. En av dagarna tar vår lokalguide med oss 
till norra Bornholm och den medeltida borgen Hammershus. Vi 
passerar pittoreska byar och njuter av det vackra landskapet. Som 
tillvalsutflykt erbjuds en rundtur på södra Bornholm.

Avresedatum: 15/6 Avresedatum: Avresor maj–september. Besök vår hemsida för 
aktuell information.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.50 Falkenberg, 09.20 Halmstad, 11.00 
Landskrona och ytterligare ett fåtal orter i södra 
Sverige.

Avgångstider: 05.00 Borås, 06.00 Göteborg, 07.00 
Varberg, 07.20 Falkenberg, 07.40 Halmstad, 11.00 
Ystad och ytterligare ett tiotal orter i västra och södra 
Sverige.

5 dagar

fr  7 075:-

Danska idyller 
södra Jylland med Samsö och Ribe

Södra Jylland bjuder på idylliska städer fulla med kultur, 
historia och sevärdheter. Vi besöker Danmarks äldsta stad Ribe 
där en lokalguide visar oss runt i den charmiga staden med 
kullerstensgator och fina sten- och korsvirkeshus. Vi gör även 
en utflykt till Fyns största stad Odense med författaren Hans 
Christian Andersens födelsehus och en domkyrka som var ett 
populärt pilgrimsmål under medeltiden. På vårt hotell finns 
relaxavdelning med pool och bastu för skön avkoppling mellan 
utflykterna. Under resan tar vi också färjan till Samsö, en ö med 
lugnt tempo och ett tjugotal små byar. 

Avresedatum: 29/6

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.50 Falkenberg, 09.20 Halmstad, 10.40 
Helsingborg och ytterligare ett fåtal orter i södra 
Sverige.



www.rolfsbuss.se219

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 8 övernattningar i dubbelrum · 8 frukostar · 
8 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 345:-
Avresedatum: 9/6, 30/6, 21/7, 18/8

9 dagar

fr  12 775:-

Dag 1. Hemorten – Bollnäs Avresa från hemorten under 
morgonen. Vi kör till Bollnäs och checkar in på vårt hotell Scandic 
Bollnäs. Middag på kvällen.

Dag 2. Bollnäs – 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 där det ges tid till att besöka Samemuseet. På vägen till 
Kiruna passerar vi Jukkasjärvi. I Kiruna bor vi på Scandic Kiruna. 
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 frukost möter vi vår lokalguide som tar 
oss med på en fantastisk utflykt bland Lofotenöarna. Här får vi 
bland annat uppleva spetsiga bergstoppar, fiskebyar och vackra 
sandstränder. Här kretsar mycket kring den viktiga fiskeindustrin. 
Fiskarna använder ofta särskilda ställningar för att göra torrfisk 
av exempelvis torsk, kolja och långa. I början av kvällen återvänder 
vi till hotellet för en gemensam middag.

Dag 6. Svolvær – Fauske Vi äter tidig frukost och reser sedan 
de vackra milen mot Fauske. Vägen dit bjuder även på en kortare 
färjetur som gör att vi tar oss snabbare fram i detta fantastiska 

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.

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 tidig frukost reser vi mot Hamar. 
Vi gör ett kortare stopp utanför Nidarosdomen i Trondheim och 
fortsätter sedan färden söderut längs Dovre fjäll. På vägen 
stannar vi för lunch på egen hand. Vi når Lillehammer lagom till 
eftermiddagsfika. Mot kvällen når vi vårt hotell i Hamar där vi bor 
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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10 dagar

fr  13 975:-

Nordkap     
Europas sista utpost mot norr

Resan till Nordkap, den nordligaste punkten på det europeiska 
fastlandet, bjuder på vackra miljöer och historiska platser om 
vartannat. Vi färdas på Kungsvägen genom Gudbrandsdalen mot 
Trondheim och vidare norrut. Vi tar oss också till Polcirkelcenter 
precis vid polcirkeln. En höjdpunkt blir då vi åker till Nordkapsklippan 
och Nordkapshallen, belägen cirka 300 meter över havet. Vid 
midnatt är det vid klart väder fortfarande ljust som på dagen, och 
midnattssolen och vyn över Ishavet blir ofta ett minne för livet. Vår 
hemresa går förbi Jukkasjärvi och Ishotellet, och vidare söderut via 
Norrlandskusten där vi gör ett fikastopp vid vackra Högakustenbron. 

Avresedatum: 26/6, 9/7, 16/7

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.35 Uddevalla, 09.30 Tanum och ytterligare 
ett tiotal orter längs med vägen.

6 dagar

fr  9 975:-

Hurtigruten  
med Trondheim och Bergen

Kryssningen med Hurtigruten brukar kallas världens vackraste 
sjöresa. Under vår resa upplever vi också en vacker bussresa 
längs vägar kantade av fjordar, fjäll och vattenfall. Vi reser till 
Trondheim via Oslo, Lillehammer och Öyer, där vi övernattar 
innan vi fortsätter genom Gudbrandsdalen. I Trondheim stiger 
vi ombord på Hurtigruten, och färdas längs Norges kustlinje till 
Bergen under två dagar ombord. Efter en natt i Bergen reser vi 
mot Hardangerfjorden. Vi övernattar i Vrådal i Telemark innan vi 
åker mot Sandefjord och färjan till Strömstad. 

Avresedatum: 20/5, 13/6, 15/7, 22/7, 13/8

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.35 
Uddevalla, 09.30 Tanum och ytterligare ett tiotal orter 
längs med vägen.

4 dagar

fr  6 475:-

Ålesund   
med kryssning på Geirangerfjorden

En båttur på den mäktiga Geirangerfjorden är höjdpunkten på 
denna resa. Vår första övernattning gör vi i staden Otta. Därefter 
fortsätter vi vår resa genom den natursköna Gudbrandsdalen. Om 
vädret tillåter får vi en fantastisk utsikt mot Snöhetta, 2 286 meter 
över havet. Vi når Ålesund, fiskestaden nummer ett i Norge, och 
gör en rundtur med lokalguide. Dagen därpå går vi på den färja 
som tar oss den tre timmar långa, och sagolikt vackra, båtturen 
genom Geirangerfjorden. Vi passerar grönskande natur, branta 
fjäll, små bondgårdar som klamrar sig fast på bergssidorna och 
vilda vattenfall. Vi bor i Fagernes en natt innan vi reser hem. 

Avresedatum: 31/5, 14/6, 27/6, 4/7, 18/, 7, 8/8, 15/8, 22/8

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.35 
Uddevalla, 09.30 Tanum och ytterligare ett tiotal orter 
längs med vägen.

5 dagar

fr  7 975:-

Bergenbanan   
med kryssning på Hardangerfjorden

Upplev storslagen natur i grannlandet Norge! Vi övernattar i 
Vrådal och fortsätter norrut mot Hardangerfjorden. I Eidfjord 
kliver vi på färjan och får en otroligt vacker resa genom det 
natursköna landskapet och Norges näst längsta fjord. Väl framme 
i Norheimsund reser vi vidare till Bergen, där vi bor två nätter. Det 
blir en stadsrundtur med lokalguide och tid att själv upptäcka 
Norges näst största stad. Därefter väntar den vackra tågresan på 
Bergenbanan. Genom dramatiskt landskap tar vi oss hela vägen 
till Geilo där det blir en kort bussfärd till Gol för en övernattning. 
Hemresan dagen därpå går via bildsköna Hallingdalen. 

Avresedatum: 26/6, 3/7, 13/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8, 21/8

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 07.50 Kungälv, 08.35 Uddevalla och ytterli- 
gare ett tiotal orter i södra Sverige.
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5 dagar

fr  7 175:-

Trollstigen 
natursköna Norge

Här njuter vi av fantastiska naturupplevelser i de norska 
fjordlandskapen. Efter en hotellnatt i Hamar kör vi genom den 
natursköna Gudbrandsdalen, över Dovrefjell och vidare till 
Kristiansund. Dagen efter väntar en resa längs två av Norges 
mest berömda turistvägar. Vi inleder med den imponerande 
Atlanthavsvägen, som följer Atlantkusten i 36 km, och 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 mot dagens mål, Geiranger. Resan 
hemåt går via den berömda stavkyrkan i Lom och en övernattning 
i Hamar. 

Avresedatum: 17/6, 9/7, 25/7, 5/8

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.35 
Uddevalla, 09.30 Tanum och ytterligare ett tiotal orter 
längs med vägen.

5 dagar

fr  7 975:-

Norge 
fjäll, fjordar och glaciärer

Det spektakulära norska landskapet visar upp sig under 
denna natursköna rundresa. Inledningsvis färdas vi längs 
Sognefjellsvägen, som vid klart väder bjuder på magiska vyer 
över de snötäckta bergen i Jotunheimen. Resan fortsätter sedan 
längs forsar, vattenfall och sjöar innan vi når Briksdalen, där 
vi tar jeepliknande bilar utmed den brusande forsen för att se 
Briksdalsglaciären på avstånd. Vi åker vidare längs fjorden och 
över nästa fjäll innan vi når hotellet för natten i Skei. Vi gör också 
en fjordkryssning med enastående vyer, och en bussfärd genom 
det dramatiska landskapet. Vi bor i trivsamma Gol sista natten. 

Avresedatum: 27/6, 16/8

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 07.50 Kungälv, 08.35 Uddevalla och ytterli- 
gare ett tiotal orter i södra Sverige.

4 dagar

fr  5 975:-

Sydnorge 
med Lysefjorden

Vår resa i södra Norge är både intressant och naturskön. Vi 
tar färjan från Strömstad över Oslofjorden till Sandefjord och 
hinner med lunch och taxfreeshopping ombord. Vi övernattar i 
Kristiansand och åker vidare till Stavanger, Norges oljehuvudstad, 
där vi får en guidad stadsrundtur. Efter en övernattning lämnar vi 
staden och reser till Lauvvik kaj, där vi går ombord på färjan som 
ska ta oss in genom mäktiga Lysefjorden och förbi den över 700 
meter höga klippan ”Preikestolen”. Från Lysebotn åker bussen 
via 28 hårnålskurvor upp till restaurang Örnnästet för lunch. På 
hemresedagen stannar vi på Lindheims fruktgård i Gvarv. 

Avresedatum: 28/6, 12/7, 31/7, 9/8, 23/8

Avgångstider: 08.30 Ulricehamn, 09.00 Borås, 10.00 
Göteborg, 10.20 Kungälv, 11.05 Uddevalla och ytterli- 
gare ett tiotal orter i södra Sverige.

4 dagar

fr  5 675:-

Geilo  
vackra dalar, dundrande vattenfall och fjällgårdar 

Geilo är en naturpärla med sin friska fjälluft. Här bor vi i tre nätter. 
Vår första heldag på plats väntar Flåmsbanan genom den vackra 
Flåmsdalen, som ligger intill den lika vackra Aurlandsfjorden. 
Dagen därpå reser vi västerut mot Hardangerfjorden. Vi åker vägen 
genom Måbödalen och kommer till Eidfjord, ett litet samhälle 
omgivet av mäktiga bergsformationer. Sedan fortsätter vi till 
Hardangervidda Natursenter – ett natur- och kulturhistoriskt 
museum – där vi lunchar, besöker utställningen och ser en magisk 
panoramafilm om Hardangervidda. På återresan till Geilo stannar 
vi till vid Vöringsforsen, ett av Norges högsta vattenfall.

Avresedatum: 20/7, 27/7, 17/8, 24/8

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 07.50 Kungälv, 08.35 Uddevalla och ytterli- 
gare ett tiotal orter i södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · en övernattning i insides dubbelhytt
Tillägg: Enkelhytt från 225:- · dubbelhytt utsides från 195:- per 
hytt · middagsbuffé inklusive en dryck och frukostbuffé från 475:-
Speciellt: Giltig id-handling måste visas vid ombordstigning. 
Giltig id-handling för nordiska medborgare är t.ex. körkort 
utfärdat i Norden, pass och nationellt id-kort. Åldersgräns 18 år. 
Barn och ungdomar endast i målsmans sällskap.
Avresedatum: Avresor mars–oktober. Besök vår hemsida för 
aktuell information.

2 dagar

fr  1 175:-

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 färjan som avgår 15.00 eller 
17.00 beroende på avresa. Det blir en fin tur genom Öresund 
förbi Ven och längs den skånska kusten. Det finns möjlighet 
att köpa till fartygets berömda buffé med mycket skaldjur 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. Kostnad för middagsbuffé och 
frukostbuffé tillkommer. Pris fr. 475:-

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 10.00 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 aktuell information om på- och avstigningsplats.
Avgångstider: Varierande avresetider, besök vår hemsida 
för aktuell information.



www.rolfsbuss.se223

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i insides dubbelhytt · en 
frukostbuffé
Tillägg: Enkelhytt från 475:- · dubbelhytt utsides från 345:- per 
hytt · middagsbuffé inklusive en dryck och frukostbuffé från 569:-
Speciellt: Id-handling måste visas vid ombordstigning oavsett 
ålder. Åldersgräns 18 år. Barn och ungdomar endast i målsmans 
sällskap.
Avresedatum: Avresor april–oktober. Besök vår hemsida för 
aktuell information.

Kryssning  
Köpenhamn och Oslo t/r 3 dagar

fr  1 975:-

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 färjan som avgår 15.00 eller 17.00 
beroende på avresa. Det blir en fin tur genom Öresund förbi Ven 
och längs den skånska kusten. Det finns möjlighet att köpa till 
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. Kostnad för middagsbuffé och frukostbuffé 
tillkommer. Pris fr.  569:-

Dag 2. Oslo Efter en natt till havs får vi möjligheten att starta 
dagen från första parkett och se färjan segla upp genom 
Oslofjorden. Klockan 10.00 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 eftermiddagen återvänder vi till vårt fartyg 
som avgår ca 15.00. 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 vi våra hemorter. Vi 
beräknas vara i Göteborg cirka 19.30. 

Besök vår hemsida för aktuell information om på- och 
avstigningsplats.

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: Varierande avresetider förekommer, besök 
vår hemsida för aktuell information.
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3 dagar

fr  1 175:-

Kryssning Östersjön     
tredagarskryssningar till Helsingfors eller Tallinn

Följ med på en härlig tredagarskryssning och upplev vacker 
skärgård, god mat, trevlig underhållning och besök i någon av 
huvudstäderna Helsingfors eller Tallinn. Ombord på vårt Tallink 
Silja-fartyg som avgår från Stockholm finns relaxavdelning, 
taxfreebutik och barer. Efter frukost anländer vi till vår 
destination där du har dagen fri att uppleva staden. Under tidig 
kväll vänder fartyget hemåt. På både ut- och hemresa går det att 
förboka middagsbuffé på båten. 

Avresedatum: Avresor april–oktober. Besök vår hemsida för 
aktuell information. 

Avgångstider: 05.45 Varberg station, 07.30 Göteborg, 
08.15 Borås, 10.00 Jönköping och ytterligare ett tiotal 
orter längs med vägen.

2 dagar

fr  675:-

Ålandskryssning   
skärgårdskryssning

Kryssa med oss till Åland. Vi åker med buss till Stockholm, där vårt 
fartyg Cinderella avgår på eftermiddagen. Ombord serveras, för de 
som förbokar, en inbjudande middagsbuffé, komponerad av inga 
mindre än svenska kocklandslaget. Morgonen därpå lägger båten 
till i Mariehamn och återvänder ett par timmar senare. För de som 
förbokar finns då möjlighet att äta brunch. På väg hem njuter vi 
av skärgården, spa och taxfreeshopping innan vi ankommer till 
Stockholm. Under året erbjuds olika special- och temakryssningar 
med allt från underhållning och dans till matfokus.

Avresedatum: Avresor januari–november. Besök vår hemsida för 
aktuell information. 

Avgångstider: Varierande avresetider, besök vår hem-
sida för aktuell information.

3 dagar

fr  3 475:-

Höga kusten  
kryssning med Cinderella

Upplev den vackra Norrlandskusten ombord på en kryssning 
i unik skärgårdsmiljö. Vår buss tar oss till Stockholm där M/S 
Cinderella avgår sent på eftermiddagen. Middagsbuffén som 
ingår i paketpriset står uppdukad åt oss och efter en god 
natts sömn anländer vi till kuststaden Härnösand, med sina 
välbevarade trähus och båtliv mitt i staden. Under stoppet 
här erbjuder rederiet tillvalsutflykter, och du kan välja en av 
följande: stadsvandring i Härnösand, utflykt till Högakustenbron, 
rundtur vid Hemsö fästning eller guidad tur med provsmakning 
på antingen Hernö Gin eller High Coast Whisky. Lunch ingår i 

samtliga utflykter, utom den till Hernö Gin. Glöm inte att boka 
din tillvalsutflykt i god tid, eftersom tillgång är i mån av plats. 
På eftermiddagen återsamlas vi och seglar inomskärs i fyra 
timmar genom Sannasundet till Högakustenbron och vidare via 
Ulvön, känd för sin surströmmingsproduktion. Vi passerar även 
Skuleskogens nationalpark och Trysundaön. Sedan vänder vi mot 
Mariehamn på Åland och på kvällen serveras en skaldjursbuffé 
ombord. Den sista dagen tillbringar vi ombord och en god 
brunch dukas upp. Du kan även lata dig på soldäck och njuta av 
underhållning, spa eller taxfreeshopping. Tillbaka i Stockholm 
kliver vi ombord på bussen för att resa hemåt.

Avresedatum:  14/5, 28/5, 20/6, 3/9, 10/9, 17/9, 24/9

Avgångstider: 06.15 Varberg station, 07.30 Göteborg, 
08.15 Borås, 10.00 Jönköping och ytterligare ett tiotal 
orter längs med vägen.
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4 dagar

fr  4 475:-

Kryssning Bornholm  
& Gotland kritvita stränder och historiska städer

Upptäck Bornholm och Gotland, där kritvita stränder och 
spännande utflykter erbjuds. Vi kryssar från Stockholm ombord på 
Viking Line Cinderella och når Bornholm dagen därpå. Vi lägger till 
i Rönne som du utforskar på egen hand eller på en av Viking Lines 
tillvalsutflykter: Bornholms guldkorn, södra Bornholm, smaka på 
Bornholm eller stadsvandring i Rönne. När morgonen åter gryr 
siktar vi Visby och även här erbjuder rederiet tillvalsutflykter: Fårö, 
Gotland panorama (västra kusten och Visby), Lummelundagrottan  
och Visby bland rosor och ruiner. Under natten kryssar vi mot 
Åland för ett stopp utan avstigning, innan hemresa. 

Avresedatum:  21/5, 11/6, 20/8

Avgångstider: 05.15 Varberg station, 06.30 Göteborg, 
07.15 Borås, 09.00 Jönköping och ytterligare ett tiotal 
orter längs med vägen.

8 dagar

fr  17 975:-

Vikingakryssning   
Färöarna och Island

Res med oss till Island och Färöarna. Vi tar oss till Hirtshals 
via Fredrikshamn med Stena Line och buss. M/S Norröna tar 
oss vidare och lägger till i Tórshavn på Färöarna på både dit- 
och hemresan där vi gör en utflykt till natursköna Gjógv – och 
senare till det tidigare biskopssätet Kirkjubøur och det som sägs 
vara världens äldsta bebodda trähus. På Island lägger vi till i 
Seydsfjordur på Islands östra kust och gör en heldagsutflykt med 
lokalguide till sjön Mývatn som ligger i ett vulkaniskt område. Här 
är det 38 grader i vattnet, så glöm inte badkläderna! Vi besöker 
även bland annat sjön Lögurinn och ett museum över Vatnajökull.

Avresedatum: 29/4, 9/9

Avgångstider:  05.40 Jönköping, 06.55 Borås, 07.55 
Göteborg och anslutning från ytterligare ett antal 
orter i Västsverige.

2 dagar

fr  695:-

Reseträffen 48 år 
ombord på M/S Viking Cinderella

Följ med på ännu en härlig reseträff där vi under två dagar 
kommer att berätta om våra nya spännande resmål i en härlig 
mix med återkommande favoritresor. Ombord möter du nya och 
gamla resvänner och även oss som arbetar på Rolfs Flyg & Buss.
Denna gång ses vi ombord på kryssningsfartyget M/S Viking 
Cinderella som tar oss med på Ålands hav. Fartyget avgår 
från Stockholm och efter incheckning bjuds vi på bubbel 
och välkomstträff. Vi äter middag i bufférestaurangen där 
inga mindre än svenska kocklandslaget har tagit fram flera 
inbjudande förrätter, varmrätter och desserter. Vi njuter av 

allt som fartyget har att erbjuda såsom tax-freeshopping 
och behandlingar i Cinderella Spa. I barer och pubar bjuds 
det på uppträdanden under kvällen och i nattklubben blir det 
underhållning och dans långt in på småtimmarna. På morgonen 
anländer vi till Åland och Mariehamn för ett kort stopp varpå 
vi kan njuta av en härlig frukost eller brunch samtidigt som 
vi stilla glider genom den vackra skärgården. Under dagen 
bjuds det på föreläsningar, mingel och trevliga aktiviteter i 
konferensavdelningen. Här kan ni träffa våra duktiga reseledare 
och prata resor. Vi får höra minnen och reseupplevelser från 
Rolfs klassiska turer och vi ser också fram emot att berätta om 
våra nya fantastiska resmål.

Avresedatum: 5/3

Avgångstider: Avgångar från hela Västsverige och 
ytterligare ca 60 orter från Malmö i söder till Västerås 
och Enköping i norr.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar ·  
2 luncher · utflykter enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 1 675:-
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: 28/5, 2/7, 6/8

4 dagar

fr  5 475:-

Dag 1. Hemorten – Mariehamn Resan mot Mariehamn startar 
tidigt på morgonen, och på vägen dit stannar vi för kaffepaus samt 
lunch. Vår färja till Åland med Eckerölinjen avgår från Grisslehamn, 
och tar oss vidare till Eckerö och Åland. Framåt kvällen når vi 
centralt belägna Park Alandia Hotell i Mariehamn där vi ska 
tillbringa de tre kommande nätterna. Frukost ingår under hela 
vistelsen. Hotellet ligger i Mariehamns centrum.

Dag 2. Mariehamn Vi äter frukost innan vi möter vår lokalguide 
för en rundtur. Vi börjar med att besöka det fascinerande 
Sjöfartsmuseet, 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 fästningsruiner, resterna av en rysk 
fästning byggd på 1800-talet.

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 Efter frukost och utcheckning från 
hotellet påbörjar vi vår hemresa via Eckerö där färjan avgår mot 
Grisslehamn ca 13.30. Vidare med vår buss åker vi mot västkusten 
med beräknad ankomst till Göteborg cirka 21.30.

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: 09.30 Ulricehamn, 10.00 Borås, 11.00 Göte-
borg, 11.30  Alingsås, 12.40 Skara och ytterligare ett tiotal 
orter i södra och mellersta Sverige.
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4 dagar

fr  7 275:-

Åland 
midsommarresa

Midsommarfirandet på Åland är en kär tradition. Vi äter ett 
skärgårdsbord på färjan och checkar sedan in på fyrstjärniga 
hotellet Savoy i centrala Mariehamn. På midsommarafton 
blir det gemensam lunch och ett besök i Engelska parken. 
Därefter väntar en rundtur i öriket tillsammans med en 
lokalguide. På Jan Karlsgården i Kastelholm äger sedan det 
traditionella midsommarfirandet rum, med lövning, stångresning, 
folkdansuppvisning och ringlekar. Vi avnjuter en trerätters middag 
på Smakbyn som ligger vid gården. På Midsommardagen besöker 
vi sevärdheter i Mariehamn och omnejd med en lokalguide. Färjan 
hem dagen därpå går till Kapellskär. 

Avresedatum: 22/6

Avgångstider: 04.00 Ulricehamn, 04.30 Borås, 
05.30 Göteborg, 05.45 Kungälv, 07.30 Lidköping och 
ytterligare ett antal orter i södra och mellersta Sverige.

5 dagar

fr  6 975:-

Åbo, Tammerfors 
& Helsingfors kryssning till vackra Finland

En härlig resa till vårt vackra grannland där vi anländer i Åbo 
med fartyget tidig morgon. Vi börjar med en stadsrundtur med 
lokalguide och får se det mesta av Finlands äldsta stad innan vi 
reser vidare till Tammerfors. Även här blir det en rundtur innan vi 
checkar in på vårt hotell och äter middag. Dagen därpå beger vi 
oss till Iittala och rundvisning på Iittala glascentrum. Det finns 
tid för shopping i fabriksbutiken. Därefter besöker vi Tavastehus 
slott och reser vidare till Helsingfors. Under vår dag i huvudstaden 
hinner vi med en rundvandring och egna strövtåg innan det är dags 
att gå ombord på det lyxiga kryssningsfartyget. 

Avresedatum: 9/7, 30/7

Avgångstider: 09.00 Ulricehamn, 09.30 Borås, 10.30 
Göteborg, 11.10 Alingsås, 11.30 Vårgårda, 12.30 
Lidköping och ytterligare ett tiotal orter i södra och 
mellersta Sverige.

6 dagar

fr  10 275:-

Finland 
med Savonlinna operafestival och sjön Saimen

Silja Lines fartyg till Helsingfors, med promenadgator och nöjen 
av olika slag, kastar loss på eftermiddagen. Efter frukost anländer 
vi till Helsingfors och börjar dagen med en guidad tur innan vi 
åker österut mot Villmanstrand. Vi bor i denna livliga turistort tre 
nätter och upptäcker den med lokalguide. Savonlinna och dess 
berömda operafestival väntar. Här äter vi gemensam middag 
innan vi avnjuter en klassisk operaföreställning på Olofsborgs 
slott. Det erbjuds också en tillvalsutflykt med båt på sjön Saimen. 
På väg mot hemresefärjan stannar vi i Borgå för en guidad tur i 
nationalskalden Johan Ludvig Runebergs hemmuseum. 

Avresedatum: 1/7, 23/7

Avgångstider: 05.45 Ulricehamn, 06.15 Borås, 07.15 
Göteborg, 08.15 Vårgårda, 09.15 Lidköping och 
ytterligare ett tiotal orter i södra och mellersta Sverige.

7 dagar

fr  9 975:-

Finlands vackraste 
vägar med finska Karelen och Savolax

Upptäck de tusen sjöarnas land. Vi reser genom fantastiska 
skogs- och sjölandskap och besöker städer som fått olika karaktär 
av Finlands spännande historia. Vi övernattar i Villmanstrand, 
även känt som Karelens södra port, sommarstaden Nyslott, 
östra Finlands största stad Kuopio och Lahtis, känd för sina 
skidtävlingar. Vi gör även flera intressanta stopp efter vägen 
– Kerimäki kyrka, världens största träkyrka, och Nya Valamo 
kloster är några. I Borgå, en av Finlands sex medeltida städer, får 
vi en rundtur med lokalguide. Det finns också tid att upptäcka 
huvudstaden Helsingfors innan vi går ombord på fartyget till 
Stockholm. 

Avresedatum: 13/8

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.00 
Landvetter, 07.30 Göteborg, 08.30 Vårgårda, 09.30 
Lidköping och ytterligare ett tiotal orter i södra och 
mellersta Sverige.



www.rolfsbuss.se 228

4–8 dagar

fr  4 975:-

Hemliga resor 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 
Falkenberg, 08.50 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: Enkelrumstillägg beroende på resa
Avresedatum: Besök vår hemsida för aktuell information.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i dubbelrum · 2 frukostar ·  
en lunch · 2 middagar · flera hemliga utflykter · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 545:-
Avresedatum: 7/8

Dag 1–3. Hemlig resa  Packa väskan, för nu ger vi oss iväg med 
buss mot nya äventyr och erfarenheter någonstans i landet. Resan 
är en intressant blandning av avkoppling, historia och kultur. Vi gör 

Hemlig resa Sverige 
vart är vi på väg?
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.

utflykter och upptäcker härliga platser. Vi beräknas vara tillbaka i 
Göteborg cirka 19.00 dag 3. Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 

Göteborg och ytterligare ett antal orter i mellersta och 
södra Sverige.

3 dagar

fr  4 275:-
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar ·  
2 luncher · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 095:- 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 26/6, 10/7, 17/7, 31/7, 7/8

8 dagar

fr  10 975:-

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 stadsvandring 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 närheten av 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 Stenegård i Järvsö där vi ser utställningen om Lill-Babs 
och äter gemensam lunch. När vi kommer in i Härjedalen
stannar vi till vid Älvros gamla kyrka. I Jämtland passerar vi bland 
annat längdskidåkningens Åsarna. Vi bor två nätter på Best 
Western Gamla Teatern i centrala Östersund. Middag på hotellet.

Dag 4. Tännforsen, Fröå gruva och Sommarhagen Vi åker 
över bron till Frösön. Längs Storsjön och fina landsvägar når vi 
Tännforsen där vi ser oss omkring i naturreservatet. Därefter når 
vi Åre som kallas Sveriges alpina centrum och är Sveriges mest 
fashionabla skidort. I Åre besöker vi Fröå gruva där vi får en guidad 
visning. Efter besöket finns det tid att på egen hand äta lunch. På 
hemvägen får vi en guidad tur av Sommarhagen på Frösön. Middag 
på hotellet.

Dag 5. Östersund – Vildmarksvägen Lappland – Vilhelmina 
Vi lämnar Jämtland och far vidare norrut in i Lappland. Vi äter 
gemensam lunch i Gäddede och tar sedan Vildmarksvägen över 

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.

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. Här får vi en 
guidad visning. 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. Här får vi en 
guidad visning av platsen och efteråt finns det tid att utforska 
platsen på egen hand. Via Högakustenbron passerar vi åter 
Ångermanälven på vår väg mot Sundsvall. Övernattning och 
middag på Quality Hotel Sundsvall.

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 
restaurangerna 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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9 dagar

fr  14 975:-

Lappland med Inlandsbanan

Upplev de natursköna landskapen längs Inlandsbanan och Höga 
kusten. På resan norrut bor vi i Mora och Östersund, och besöker 
Zornmuseet och får en visning av prisbelönta friluftsmuseet 
Jamtli. Vi byter sedan till tåg och åker längs norra delen av 
Inlandsbanan till Arvidsjaur. Banan invigdes 1937 av kronprins 
Gustaf Adolf och vi upplever den vackra naturen på vår väg längs 
rälsen. Gällivare blir vårt hem i två nätter och härifrån besöker vi 
Jukkasjärvi och det unika ishotellet. Vi beundrar den förgängliga 
iskonsten och hotellet som numera är öppet året om. Sedan 
väntar Kiruna där vi får en rundtur i staden som håller på att 
flyttas. Avresedatum:  17/7, 30/7, 2/8, 14/8, 20/8

Avgångstider: Varierande avresetider, besök vår hem-
sida för aktuell information.

7 dagar

fr  8 975:-

Polcirkeln  
midnattssolens land

I midnattssolens land blir nätterna med sitt trolska ljus en 
upplevelse som saknar motstycke. Resan norrut går via färjan 
Stockholm–Åbo. Därifrån kör vi genom gamla svenskbygder 
mot Vasa och vidare till Karleby. Resan går till Rovaniemi genom 
vidsträckta skogar. Här gör vi en stadsrundtur innan vi fortsätter 
till polcirkeln och Santa Park med över en miljon besökare varje år. 
Väl tillbaka i Rovaniemi har vi möjlighet att uppleva midnattssolen 
från bron precis vid vårt hotell. Vi färdas till björkarnas stad Umeå 
via Torneå–Haparanda och får uppleva den skogsdominerade 
delen av vårt avlånga land. Vi gör ett fikastopp vid Högakustenbron 
och övernattar i Borlänge innan vi når hemorten.  

Avresedatum:  15/6, 19/6, 28/6

Avgångstider: 09.00 Ulricehamn, 09.30 Borås, 10.30 
Göteborg, 11.10 Alingsås, 11.30 Vårgårda, 12.10 Skara 
och ytterligare ett tiotal orter i södra och mellersta 
Sverige.

6 dagar

fr  8 075:-

Inlandsbanan  
med Höga kusten

Följ med norrut med både buss och tåg. I Mora tar vi plats på 
Inlandsbanans rälsbuss till Östersund och njuter av vacker natur 
längs vägen. I Östersund tar vi bron över till Storsjöns största ö 
Frösön, där vi besöker vackra Frösö kyrka och Sommarhagen. 
Vi fortsätter till Sollefteå och gör ett stopp vid Döda fallet och 
den Thailändska paviljongen i Ragunda. Dagen därpå ägnar vi åt 
världsarvet Höga kusten. Vi besöker besökscentret Naturum vid 
foten av Skuleberget och Lunde där skotten i Ådalen utspelade 
sig 1931. Vi passerar också en av världens längsta hängbroar, 
Högakustenbron. Hemresan går via Sundsvall och en hotellnatt i 
Bollnäs.

Avresedatum:  20/6, 27/6, 11/7, 18/7, 25/7, 8/8

Avgångstider: Varierande avresetider, besök vår hem-
sida för aktuell information.

Första stoppet på resan söderut är Jokkmokk med en visning 
på Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum. Här möter vi Sápmi, 
landet och folket, och får en inblick i hur det är att leva och 
överleva i ett krävande landskap. Innan vi checkar in på vårt 
hotell i Luleå får vi en guidad rundtur i Gammelstads kyrkstad, 
med sina drygt 400 kyrkstugor i nästan ursprungligt skick. På 
vår väg till hemorten besöker vi även mejeriet i Burträsk som gör 
den omtyckta Västerbottensosten, Hälsingegården Ol-Anders 
i Alfta och Wij Trädgårdar i Ockelbo. Vi övernattar i Falun och 
besöker ett av Sveriges mest omtalade konstnärshem: Carl 
Larssongården i Sundborn.
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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:- 
Avresedatum: 3/7, 17/7, 31/7, 7/8, 14/8

5 dagar

fr  6 175:-

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 First Hotel Statt. 
Dagen avslutas med en gemensam middag.

Dag 2. Söderhamn – Sollefteå Frukost och avresa mot Sollefteå. 
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 
information om inlandsisens och landhöjningens betydelse för 
Höga kusten. Under sen eftermiddag når vi Sollefteå och Hotell 
Hallstaberget 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, 
Högakustenbron 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. Sollefteå – Bollnäs Frukost och avresa mot Ragunda. 
Vi stannar vid Döda fallet där Storforsen för alltid tystnat på 
grund av Vildhussens framfart. Därefter åker vi till Utanede där vi 

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.

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 Bollnäs. 
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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4 dagar

fr  4 875:-

Midsommar i 
Gästrikland traditionellt firande i Ockelbo

Fira midsommar i vackra Gästrikland. Vi bor fyrstjärnigt i centrala 
Gävle och äter gemensam middag på hotellet alla kvällar. På 
midsommarafton åker vi till Wij Trädgårdar i Ockelbo. Här får vi en 
rundvisning i Wijs sex olika tematrädgårdar. Vi äter gemensam  
lunch och deltar i det traditionella midsommarfirandet 
med stångresning, spelmän, dans och kransbindning. På 
midsommardagen åker vi söderut för att besöka en av Sveriges 
bäst bevarade trästäder Öregrund i Roslagen. I idyllen vid havet får 
vi en guidad vandring. Vi gör även ett besök med guidad visning på 
Lövstabruk, en gång i tiden ett av Sveriges viktigaste järnbruk.

Avresedatum:  22/6

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.

4 dagar

fr  5 675:-

Midsommar i 
Dalarna tradition och kultur i det vackra landskapet

Upplev ett traditionellt midsommarfirande i natursköna Dalarna. 
På midsommarafton beger vi oss från vårt hotell till Carl Larsson- 
gården i Sundborn där en guide visar oss runt i huset där den 
folkkäre konstnären Carl Larsson och hans hustru Karin bodde. 
Vi äter gemensam lunch och deltar i det traditionella firandet. 
Bland folkdräkter och spelmän upplever vi den kanske största av 
svenska traditioner när majstången reses och dansen tar fart. På 
midsommardagen åker vi till Mora och konstnären Anders Zorns 
unika hem Zorngården och det intilliggande Zornmuseet. Vi gör 
också ett besök hos Grannas A. Olsson Hemslöjd som tillverkar 
dalahästar i Nusnäs.

Avresedatum:  22/6

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.00 
Landvetter, 07.30 Göteborg, 07.45 Lerum, 08.10 Alings- 
ås och ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

4 dagar

fr  5 275:-

Dalarna    
historia och kultur i Siljansbygden

Följ med till natursköna Dalarna och Siljan där intressanta 
utflykter utlovas. Vi bor i Mora med middag på hotellet varje dag. 
Under resan besöker vi Vasaloppsmuseet, Zorngården och Zorns 
gammelgård vid Siljans strand. Vi åker vidare till Nusnäs för ett 
besök i Nils Olssons dalahästbutik. I Sundborn utanför Falun 
ligger Carl Larssongården. En av dagarna guidas vi runt i huset där 
den folkkäre konstnären Carl Larsson och hustrun Karin bodde. 
Därefter väntar Falu koppargruva. Vi gör en guidad rundtur ovan 
jord. Tillvalsutflykt för besök under jord erbjuds. På hemresan 
besöker vi före detta järnbruket Engelsbergs bruk.

Avresedatum:  1/7, 3/8

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.00 
Landvetter, 07.30 Göteborg, 07.45 Lerum, 08.10 Alings- 
ås och ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

4 dagar

fr  4 975:-

Hälsingland
vackra gårdar från historiska bondesamhället

Hälsingland är ett leende kulturlandskap med spegelblanka 
insjöar och otämjda forsar. Från hemorten når vi Bollnäs framåt 
kvällen, där vi ska bo i tre dagar intill sjön Varpen. Vår första dag 
i landskapet besöker vi Hälsingegården Ol-Anders – en av sju 
på Unescos världsarvslista – och vi besöker det charmiga lilla 
fiskeläget Skärså. Dagen därpå hälsar vi på hos Växbo Lin och 
får veta mer om hur linproduktion går till idag. Här kan du även 
passa på att fynda i fabriksbutiken. Vi besöker även storgården 
Stenegård och Världsarvet Gästgivars där vi får guidade rundturer. 

Avresedatum:  10/7, 21/8

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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3 dagar

fr  3 975:-

Värmland konstresa
med Sandgrund och Selma Lagerlöfs hem Mårbacka

I vackra Värmland upplever vi skön natur, kultur och konst. Vi 
bor i Karlstad och efter gemensam lunch beger vi oss till gamla 
nöjespalatset Sandgrund, som sedan 2012 är Lars Lerins egen 
konsthall med hans permanenta utställning. Dagen därpå åker vi 
till Selma Lagerlöfs hem Mårbacka där vi får en guidad visning. 
Vi fortsätter till Gamla kraftstationen i Deje. I denna industrilokal 
från tidigt 1900-tal har man skapat en unik konsthall för 
samtidskonst. Resans sista dag åker vi till Arvika för ett besök 
på Rackstadmuseet. Därefter väntar orten Klässbol vid sjön 
Glafsfjorden och ett besök på familjeägda Klässbols Linneväveri. 

Avresedatum:  12/5, 9/6, 14/7, 18/8

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.00 
Landvetter, 07.30 Göteborg, 08.15 Lilla Edet, 08.40 
Trollhättan och ytterligare ett fåtal orter i södra 
Sverige.

4 dagar

fr 4 975-

Roslagen   
konst och smide i Stockholms skärgård

Roslagen utmärks av pittoreska småstäder, historiska sevärdheter 
och äkta skärgårdsmiljö. På vår väg till Norrtälje stannar vi vid 
Wira bruk i Åkersberga där vi får en guidad tur i den storslagna 
miljön och kan shoppa i konstsmidesbutiken. Dagen efter visar 
en lokal guide oss runt i Roslagen och berättar om områdets 
historia. Vi besöker flera av Roslagens pärlor och äter gemensam 
lunch. Vi åker till Grisslehamn och Albert Engströmmuseet. 
Gården Augustberg förvärvade Albert Engström 1902 och bodde 
här med sin familj under större delen av sitt liv. Därefter besöker 
vi Öregrunds hembygdsgård som dateras till 1700-talet med ett 
sjöfartsmuseum i ladugården.

Avresedatum:  6/7

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 mellersta och södra Sverige.

3 dagar

fr  2 375:-

Stockholm 
weekend i vår vackra huvudstad

Njut av en weekend i Stockholm. Vi reser med buss till vår 
huvudstad och bor i Hammarby sjöstad. Beroende på avresedatum 
innehåller resan antingen en stadsvandring eller en utflykt till 
Sigtuna. På rundturen väntar sevärdheter som Kungliga slottet, 
Stadshuset och Gamla stan. Vi blickar även ut över Skeppsbron 
och Djurgården från Söders höjder. Bussutflykten till Sveriges 
äldsta bevarade stad, Sigtuna, innehåller en guidad tur där 
vi bland annat får se landets minsta rådhus och den vackra 
kyrkogatan. Oavsett dagsprogram finns därefter fri tid i Stockholm 
under eftermiddagen, kvällen och förmiddagen därpå.

Avresedatum:  5/5, 19/5, 16/6, 30/6, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 
18/8, 1/9, 15/9, 29/9

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 mellersta och södra Sverige.

4 dagar

fr  3 975:-

Stockholm 
med Allsång på Skansen

Följ med till Stockholm och upplev Allsång på Skansen live. Vi 
checkar in på vårt hotell i moderna Hammarby sjöstad där vi också 
äter kvällens middag. Dagen därpå får vi en tre timmars guidad 
stadsvandring i Stockholm och ser sevärdheter som Kungliga 
slottet, Stadshuset och Gamla stan. På eftermiddagen finns tid för 
shopping eller annat och vi återsamlas sedan för att bege oss till 
Skansen och höjdpunkten – den folkkära allsången. Det erbjuds 
en tillvalsutflykt i Stockholms skärgård. På hemresedagen blir 
vi avsläppta i Gamla stan och har fri tid på förmiddagen, innan vi 
reser hemåt.

Avresedatum:  26/6, 10/7

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 mellersta och södra Sverige.
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3 dagar

fr  4 175:-

Mälardalen 
med Gripsholms slott och Sala silvergruva

Vackra Mälardalen har mycket att erbjuda. Följ med på en 
intressant tur som tar oss med in i salarna i Gripsholms slott och 
ner under jorden i Sala silvergruva. Väl ovan jord äter vi en trevlig 
lunch i annorlunda miljö på Värdshuset Gruvkaféet. Vi bor två 
nätter på högklassiga Elite Stadshotellet i Västerås och får en 
guidad stadstur bland charmiga trähus och slingriga gränder i den 
gamla stadsdelen Kyrkbacken. Resan innehåller även en tur med 
tåg mellan Mariefred och Taxinge och en räkkryssning på Mälaren. 
Skultuna Messingsbruk, som sedan 400 år tillbaka ligger i en 
förtrollande dalgång längs Svartån, blir sista besöksmålet.

Avresedatum:  3/6, 11/7, 28/7, 8/8

Avgångstider: 06.30 Ulricehamn, 07.00 Borås, 08.00 
Göteborg, 08.40 Alingsås, 09.00 Vårgårda, 09.55 Skara 
och ytterligare ett fåtal orter i södra och mellersta 
Sverige.

4 dagar

fr  5 475:-

Östergötlands pärlor
Göta kanal, herrgårdar och historia

I Östergötland väntar några av landets finaste idyller med slott 
och herrgårdar som erbjuder det lilla extra. Vi bor tre nätter 
i Linköping och gör olika utflykter. Några höjdpunkter är den 
guidade turen på Vadstena slott, besöket på herrgården Övralid 
utanför Motala och båtturen på Göta kanal. Vi gör även ett stopp i 
gemytliga Söderköping och besöker Brunneby musteri och Löfstad 
slott. Det senare har stått mer eller mindre orört i nästan 100 år. Vi 
får även utforska Linköpings flyghistoria på flygvapenmuseet, och 
vi besöker författaren Ellen Keys hem Strand från 1910 innan vi 
avrundar med ett stopp i polkagrisstaden Gränna.

Avresedatum:  2/7, 10/8

Avgångstider: 06.15 Varberg, 07.30 Göteborg, 08.15 
Borås, 08.45 Ulricehamn, 10.00 Jönköping och ytter-
ligare ett tiotal orter i mellersta och södra Sverige.

5 dagar

fr  9 975:-

Golf Gotland
trevlig golf på raukarnas ö

Njut av fantastisk natur och fina golfbanor på Sveriges största 
ö. Vi tar färjan från Nynäshamn till Visby, där vi bor fyra nätter. 
Det blir totalt tre rundor på tre banor under vår vistelse. Vi spelar 
på Gumbalde GK som designats av Sveriges sannolikt främste 
banarkitekt, Pierre Fulke. På Slite GK svingar vi klubborna på 
historisk mark. Både gamla boplatser och silverskatter har 
återfunnits runt banan. Vi spelar även en runda på Visby GK, 
utsedd av Svensk Golf till Sveriges bästa golfbana år 2020. Banan 
bjuder på havsnära kontakt på alla hål.

Avresedatum:  21/5

Avgångstider: 06.15 Kungsbacka, 06.30 Mölndal, 
07.00 Göteborg, 07.30 Bollebygd, 07.45 Borås, 08.15 
Ulricehamn, 08.45 Strängsered, 09.30 Jönköping och 
ytterligare ett fåtal orter i mellersta och södra Sverige.
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4 dagar

fr  4 975:-

Slott & trädgårdar
Uppsala, Sigtuna och Solna

Vi reser till Uppsala och får även uppleva slott, trädgårdar och en 
välbevarad stadskärna. Vår buss når Uppsala vid lunchtid och vi 
checkar in på hotell i centrum innan vi gör en stadsrundtur med 
lokalguide. Vi får se Fyrisån, slottet, Domkyrkan och kvarteren där  
böckerna om Pelle Svanslös utspelar sig. Under resan besöker vi 
Linnéträdgården och Skoklosters slott – det största privatpalats 
som byggts i Sverige. Vi beger oss till Ulriksdals slott med 
tillhörande trädgårdar och besöker Sigtuna, Sveriges äldsta 
bevarade stad, där vi får en rundtur med guide. Avslutningsvis 
besöker vi även Botaniska trädgården i Uppsala.

Avresedatum:  3/7, 27/7

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 07.30 Göteborg, 08.10 
Alingsås, 09.10 Skara, 10.35 Mariestad och ytterligare 
ett fåtal orter i södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · färja t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 
frukostar · 2 luncher · utflykter enligt program
Tillägg: Enkelrum från 1 195:- · 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: 16/5, 1/6, 4/6, 11/6, 22/6, 26/6, 3/7, 7/7, 11/7, 
16/7, 23/7, 30/7, 2/8, 6/8, 11/8, 14/8, 20/8, 26/8, 29/8

4 dagar

fr  4 975:-

Dag 1. Hemorten – Visby Vi reser 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 något av våra fyra 
hotell som alla ligger i Visby med gångavstånd till den bevarade 
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 innan vi åker längs 
med den berömda Ekstakusten med sitt säregna landskap och 
sin vackra utsikt över Karlsöarna. I öns sydligaste ort Burgsvik 
stannar vi till och besöker ståtliga Öja kyrka innan vi vänder 
tillbaka norrut och upptäcker historiska Gotland.

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 
Digerhuvud, Sveriges längsta raukfält. Vid Langhammars rauk-
område stannar vi för att beskåda denna typiskt gotländska 
symbol. Vi avnjuter sedan en gemensam lunch i närheten 
av vidsträckta Sudersands strand. Under eftermiddagen 
återvänder vi till Visby. De som önskar kan göra en extrautflykt till 
Lummelundagrottorna (inträde tillkommer). 

Dag 4. Visby – Hemorten Under dagen har vi tid att uppleva 
världsarvsstaden Visby på egen hand. 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 bussen för vidare 
färd hemåt. Vi räknar med att vara åter i Göteborg under sen kväll 
eller efter midnatt.

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 
historia, sitt rika kulturliv och sina fantastiska stränder har ön något för alla. Vi bor i världsarvsstaden Visby.

Besök medeltidsveckan med oss på Rolfs!   
Visbys medeltidsvecka pågår 6–13 augusti 2023. Ett evenemang 
som lockar med sin stora medeltida marknad, eldshow, 
tornerspel, gycklare, tidsenliga klädedräkter, en fantastisk 
stämning och autentisk miljö.

Avgångstider: 06.15 Varberg, 07.30 Göteborg, 08.15 Borås, 
08.45 Ulricehamn, 10.00 Jönköping och ytterligare ett 
tiotal orter i mellersta och södra Sverige.
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4 dagar

fr  5 975:-

Öland 
solens och vindarnas ö

Upplev ljuset, stränderna och naturen på charmiga Öland. Vi 
reser från Västsverige och gör ett första stopp vid Kalmar slott, 
där entré ingår, innan vi åker vidare mot Öland och Halltorp där 
vi bor i tre nätter. Under vår vistelse på ön gör vi gemensamma 
utflykter och får bland annat se fyren Långe Jan och Vickleby med 
sina väderkvarnar. Vi får en guidad visning på Capellagården, Carl 
Malmstens skola för konsthantverk och trädgård, och besöker det 
keramiska centret Paradisverkstaden. Vi får även se Solliden och 
Borgholms slottsruin. Det erbjuds också en oguidad rundtur norrut 
på ön eller fri tid i Borgholm.

Avresedatum:  21/5, 23/8

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.50 Falkenberg, 09.20 Halmstad och 
ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

3 dagar

fr  3 775:-

Blekinge skärgård 
Karlskrona med skärgårdstur

Världsarvsstaden Karlskrona och Blekinge skärgård har mycket 
att erbjuda. Vi bor två nätter i sommarstaden Karlskrona. Under 
en spännande förmiddag får vi lära oss mer om staden och dess 
historia när vi gör en rundtur med en lokalguide. Sedan besöker vi 
vingården Stora Boråkra. Gården från 1800-talet är med sina 3 000 
vinstockar en av de största vingårdarna i Sverige. Här odlas druvan 
Solaris och under vårt besök får vi en visning samt provsmakning  
av två av gårdens viner. Vi åker också på en båttur i Blekinge 
skärgård. Skärgårdsområdet sträcker sig över stora delar av 
Blekinges kust, med mer än tusen öar, holmar och skär.

Avresedatum:  16/6, 14/7, 1/9

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.40 Falkenberg, 09.10 Halmstad och yt-
terligare ett tiotal orter i mellersta och södra Sverige.

2 dagar

fr  3 275:-

Smaka svenska viner
vinresa till Österlen

Prova svenska viner bland Österlens böljande kullar! På 
Skepparps vingård äger Österlens vinfestival rum. Här börjar vi 
med att avnjuta en specialkomponerad festivaltallrik. Vi får även 
prova viner från svenska vingårdar, träffa producenterna och lära 
oss om vinodling. Därefter har vi för buss 1 en så kallad vinskola, 
där vi provar fyra viner under ledning av en sommelier. Vi bor på 
hotell i Kristianstad en natt och dagen efter gör vi ett studiebesök 
på Åhus vingård. Vi äter lunch på närliggande Rökeriet och här 
finns möjlighet att välja ett provsmakningspaket av Åhus vingårds 
viner, som tillval.

Avresedatum:  28/7, 29/7

Avgångstider: 05.30 Ulricehamn, 06.00 Borås, 06.15 
Bollebygd, 06.30 Landvetter, 07.00 Göteborg och ytter-
ligare ett fåtal orter i södra Sverige.

3 dagar

fr  4 575:-

Österlens trädgårdar
gårdsbutiker och blomster

Österlen i sydöstra Skåne är enligt många en bit av paradiset. 
Här finns grönskande parker, vajande sädesfält och spännande 
gårdsbutiker. Vi bor två nätter i Simrishamn. På vägen dit 
stannar vi för en visning i Den Engelska Trädgården, en charmig 
besöksträdgård. Väl i Simrishamn visar vår lokalguide oss 
prunkande trädgårdar bland de pastellfärgade husen under 
en trädgårdsvandring. Vi besöker en skånsk vingård för lunch 
och vinprovning och vi får en guidad visning i vackra Ulriksdals 
trädgård. Sista dagen besöker vi Hovdala slott med guidning på 
Ehrenborgska våningen och tid att utforska slottsträdgården.

Avresedatum:  14/5, 21/5, 11/6, 22/8

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 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 · 2 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 875:-
Avresedatum: 30/4, 7/5, 28/5, 4/6, 27/8, 3/9, 10/9

3 dagar

fr  3 375:-

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 har 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 höjden Kåsehuvud. Under sen eftermiddag 
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 
pärlband 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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2 dagar

fr  1 975:-

Kiviks äppelmarknad  
med äpplet i centrum

På Kiviks berömda äppelmarknad kan vi strosa runt på den mysiga 
marknaden och upptäcka många olika svenska äppelsorter. 
Vi bor en natt på hotell i Kristianstad innan vi beger oss till 
den årliga äppelmarknaden som har arrangerats i över 30 år. 
Här kan vi botanisera bland tusentals kilo svenska äpplen och 
lokalt producerade delikatesser. Den som vill ha inspiration till 
sin egen äppelodling, hitta nya äppelfavoriter eller få idéer för 
äppelskörden behöver inte leta länge. För den som vill finns det 
dessutom en mängd olika äppelmuster att smaka på. Varje år 
skapas även en fantastisk äppeltavla som ställs ut på marknaden.

Avresedatum:  22/9, 23/9

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.50 Falkenberg, 09.20 Halmstad och 
ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

3 dagar

fr  4 175:-

Skånska slott 
med historia och trädgårdar

Vi gör en resa i vackra Skåne och besöker tre olika slott. Vi bor två 
nätter i Malmö, där vi besöker Malmöhus slott, som är Nordens 
äldsta bevarade renässansslott. Här får vi en guidad rundtur 
med intressanta berättelser om kastellets händelserika historia. 
Vi åker även till Bosjökloster, som grundades på 1100-talet, där 
vi gör en guidad rundtur i delar av slottet, trädgårdarna, kyrkan 
och parken. Efteråt tar vi en stadspromenad med lokalguide 
i medeltida Ystad. Sista dagen besöker vi Tykarpsgrottan och 
Hovdala slott, med anor från medeltiden. Här gör vi bland annat en 
spännande rundtur i Ehrenborgska våningen.

Avresedatum:  1/7, 5/8

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.30 Varberg, 08.50 Falkenberg, 09.20 
Halmstad och ytterligare ett fåtal orter i södra 
Sverige.

4 dagar

fr  4 875:-

Påsk i Skåne
med konstrundan

Varje påsk förvandlas hela Skåne till ett gigantiskt galleri när 
konstnärer öppnar sina hem och ateljéer för besökare. Den första 
konstrundan arrangerades av tolv konstnärer 1968 och idén har nu 
vuxit till vad vissa kallar världens största konstutställning. Under 
vår resa besöker vi Tjörnedala konstförenings samlingsutställning 
där vi får uppleva konst av olika slag. Vi bor tre nätter i Kristianstad 
och förutom att titta på konst hinner vi med ett besök på Hovdala 
slott och en guidad stadsrundtur i Kristianstad. Vi får en rundtur 
på Absolut Home i Åhus, besöker IKEA-museet i Älmhult i Småland 
och gör även ett besök på Huseby bruk. 

Avresedatum:  7/4

Avgångstider: 07.00 Ulricehamn, 07.30 Borås, 08.30 
Göteborg, 09.50 Falkenberg, 10.20 Halmstad och 
ytterligare ett fåtal orter i mellersta och södra Sverige.

3 dagar

fr  5 475:-

Vin & trädgård
weekend i Skåne för alla sinnen

Vi åker på en rofylld weekendresa till norra Skåne där vi får 
uppleva trädgårdar, vingårdar och god mat. På vår resa söderut 
besöker vi Norrvikens trädgårdar i Båstad, där vi får en guidad tur 
genom den sekelgamla trädgården. Vi åker vidare till Hovs hallar 
för lunch med magnifik utsikt. Vi stannar även på Lottenlund 
Estate, där vi får provsmaka flera av gårdens viner, innan vi når 
Helsingborg där vi bor två nätter. Härifrån åker vi till Sofiero slott, 
där vi får en guidad tur i slottet och dess vackra trädgård. På Arilds 
vingård på Kullahalvön, även kallad Skånes Toscana, får vi lunch 
och vinprovning. Vi besöker även Mölle krukmakeri.

Avresedatum:  21/5, 9/7, 20/8

Avgångstider: 06.45 Ulricehamn, 07.15 Borås, 08.15 
Göteborg, 09.25 Falkenberg, 09.55 Halmstad och yt-
terligare ett fåtal orter i mellersta och södra Sverige.
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Dagstur

225:-

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  1 495:-

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. Besök Gekås hemsida för aktuell information om 
öppettider. På kvällen finns det möjlighet att förboka middag på 
vårt hotell. Pris fr. 159:- 

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 
Bollebygd, 07.00 Landvetter, 07.10 Delsjön, 07.30 Göte-
borg, 07.40 Mölndal, 07.45 Kållered, 07.55 Lindome, 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, 13.00 Jönköping.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · en övernattning · en frukost
Tillägg: Enkelrum från 575:- · middagspaket 159:-
Speciellt: Vid starten från Stockholm kommer vår buss att
finnas med på Cityterminalens informationstavla. Maxvikten 
är 30 kilo per person.
Avresedatum: Lördagar mars–december med några undan-
tag. För aktuell information besök vår hemsida.

RESFAKTA
Ingår: Buss till Ullared t/r
Avresedatum: Alla lördagar med några undantag. För aktuell 
information besök vår hemsida.
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Alaska – Guldgräverskans säregna stenträdgård på Nord Långö, 
hällristningar i Vitlycke.

Bohuslän  – Sundsby säteri, Taubes Malö, Lysekil och miljöer från 
tv-serien Saltön.

Dalslands kanal – Båttur från den kända akvedukten i Håverud till 
Baldersnäs Herrgård.

Dyrön & Åstol – Fotvandring på två charmiga skärgårdsöar i södra 
Bohuslän.

Estrid Ericson – Besök i designikonens födelsestad med en inblick 
i historien bakom Svenskt Tenn.

Gränna & Visingsö – Historisk sjö-ö och polkagrisidyll med 
ballongexpeditionsmuseum.

Göta kanal – Resa på den berömda kanalen, invigd 1832 och 
Baltzar von Platens livsverk.

Helsingör shopping – Shopping bland pittoreska 
kullerstensgränder i Hamlets stad.

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 korsvirkes- 
hus vid Lüneburger Heide.

Dublin & Galway – 5 dagar Irlands pärlor med julstämning och 
vintergröna fält.

Edinburgh & Glasgow – 5 dagar  Hitta julkänslan på charmiga 
julmarknader i Skottland. 

Gardasjön – 5 dagar Italiensk julstämning bland hantverk och 
delikatesser. 

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. 

3–6 dagar

fr  2 775:-

Julmarknadsresor shopping med glühwein

Dagsturer upplevelser på nära håll

Kom i julstämning med en av våra härliga 
julmarknadsresor! Besök någon av Europas storstäder 
eller känn atmosfären i pittoreska småstäder. 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.

Förgyll din vardag med en minisemester på hemmaplan. 
Våra härliga dagsturer går till en rad destinationer och 
bjuder på något för alla sinnen – allt från vackra övärldar 
och blomstrande trädgårdar till polkagrisidyller och ståtliga 
slott! Upplev den bohuslänska skärgården och Evert Taubes 
Malö, modern skulptur i Öresund, den berömda trandansen 
vid Hornborgasjön, kulinariska slottsbesök i Västergötland 
och mycket mer. Besök vår hemsida för mer information om 
våra upplevelserika dagsturer.

Dagstur

fr  375:-

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 Wisła 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.

Rostock – 3 dagar  Norra Tysklands största julmarknad i 
shoppingstaden Rostock med mysiga gågator.

Strasbourg Colmar Riquewihr – 4 dagar Bland pyntade korsvirkeshus, 
gemytlig atmosfär och lokala delikatesser i natursköna omgivningar.

Wien – 4 dagar Idyllisk julstad med vackert dekorerade gator, 
glittrande belysning och fantastiska julmarknader.

Karlstad med Sandgrund – Lars Lerins fantastiska akvareller i det 
gamla danspalatset vid Klarälven. 

Kosteröarna – Båttur med Kosterhavets smuggelkung Bremer och 
besök i Kosters trädgårdar.

Louisiana – Internationellt museum med modern konst och 
skulpturpark vid Öresund.

Läckö slott – Guidat besök i Vänerns barockpärla och bland 
porslin på Rörstrandsmuseet.

Slott & smaker – Besök hos producenter av ost, cider och öl samt 
slottsluncher i vackra Västergötland.

Skagen över dagen – Skagenkonst, god mat och shopping längs 
idylliska gator.

Trandansen – Vid Hornborgasjön möter vi vårens långbenta 
budbärare i tusental.

Ven – Öresunds pärla med Tycho Brahe-museet, Backafallsbyn 
och Sankt Ibbs kyrka. 
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1–3 dagar

fr  1 075:-

Funny Girl 2d, Malmö Opera  Funny Girl är musikalklassikern om 
Broadwaystjärnan Fanny Brices liv. Hon sjöng och dansade på 
den glittriga teaterscenen i New York strax före och efter första 
världskriget. Huvudrollen som den skarpsinniga och roliga Fanny 
görs av Sanna Nielsen. Vi kommer även att se stjärnor som Marianne 
Mörck och Ann-Louise Hanson.

Dagstur Falkenbergsrevyn  I år laddas det för fullt med en ny härlig 
revy som fått namnet ”UPP & NER”. En jubileumsrevy som skojar om 
det mest aktuella som händer i vår Upp & Nervända värld idag. Det 
bjuds som vanligt på en skön blandning mellan musik och komik, och 
mängder av skratt utlovas. 

Tootsie 2d, Oscarsteatern  För fem år sedan hade den prisbelönta 
musikalversionen av Tootsie Broadwaypremiär och nu kommer 
denna storslagna musikalkomedi till Sverige. Många minns den 
Oscarsbelönade filmen från 1982 med Dustin Hoffman i titelrollen. 
I denna färgsprakande uppsättning bjuder Robert Gustafsson på 
en hjärtvärmande skrattfest i gott sällskap av stor orkester och 
dansensemble.

The Bodyguard 2d, Chinateatern  Denna internationella publikfavorit 
är en spektakulär hyllning till Whitney Houstons fantastiska låtskatt 
och innehåller inte bara filmens megahit I Will Always Love You, utan 
också ett stort antal av Whitney Houstons allra största hits såsom 
The Greatest Love of All, I Wanna Dance with Somebody och One 
Moment in Time.

Jesus Christ Superstar på Dalhalla 2d Peter Stormare spelar
rollen som den flamboyante och cyniske kung Herodes i den
klassiska rockoperan Jesus Christ Superstar i sommar. Andrew
Lloyd Webbers och Tim Rices populära rockopera har setts av
miljontals människor världen över och nu kommer den till en av
Sveriges häftigaste scener – Dalhalla.

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 färgsprakande Tootsie, Hairs medryckande 
toner, Falkenbergsrevyns uppskruvade stämning
och den storslagna dramatiken i Ingmarsspelen i Nås!

Hair 2d, Göta Lejon  Med klassiska låtar som Aquarius och Let the 
Sunshine In väljer en grupp med ungdomar att möta den mörka 
framtid som tornar upp sig med poesi, dans och musik och genom 
att stå emot det onda med kärlek och gemenskap. Göta Lejon sätter 
nu upp musikalen Hair tillsammans med The Tribe, som består av en 
samling artister och musiker med passion för sitt uppdrag. 

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 bjuder på vacker dalakultur med dans, musik 
och folkdräkter i autentisk miljö på stranden av Västerdalälven.

Pang i Bygget 2d, Nöjesteatern  John Cleese står för manus till 
denna nyskrivna scenversion av Pang i Bygget. Basil och hans fru 
Sybil driver hotellet Fawlty Towers. Tillsammans med sina fasta 
boende på hotellet och sina anställda Manuel och Polly lever de i en 
kaotisk vardag, och gänget har en förmåga att hamna i de mest galna 
situationer. I rollerna ser vi bland andra Adde Malmberg och Eva 
Rydberg.

The Andrew Lloyd Webber Concert Gala 3d, Cirkus  Upplev Lloyd 
Webbers briljanta musik som är full av känslor, kärlek, romantik, 
humor och hopp. Föreställningen framförs av fem internationellt 
uppmärksammade solister och en sång- och dansensemble direkt 
från Londons West End. Lloyd Webbers musikaler är bland de mest 
populära genom alla tider och kvällen förgylls med ett urval från hans 
mästerverk som The Phantom of the Opera, Cats och Jesus Christ 
Superstar.

Gyllene Tider på Dalhalla 2d  Gyllene Tider är tillbaka än en gång för 
att sätta guldkant på den svenska sommaren. Med sin stora låtskatt 
och sina omtalade konserter har Halmstadgruppen fortsatt locka 
lyssnare i mer än 40 år. Med låtar som Sommartider, När vi två blir en 
och Kung av sand råder det inget tvivel om att Gyllene Tider är en del 
av svenskarnas DNA. Följ med och upplev en stämningsfull kväll med 
ursprungsmedlemmarna Per Gessle, Mats ”MP” Persson, Anders 
Herrlin, Göran Fritzon och Micke ”Syd” Andersson.

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 resekatalog. 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, Stockholm 
eller Oslo. Vi hoppas att ni finner något som passar er.

Skräddarsydda gruppresor 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 
kontaktar 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 
skadeståndsansvar, ersättningsnivå och villkor får du av aktuellt 
flygbolag 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 
genomföra 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 
visumprocessen. Visum ska ordnas i Sverige före avresa. För svensk 
medborgare, svensk medborgare med utländskt ursprung samt 
för utländsk medborgare bosatt i Sverige gäller ibland särskilda 
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 allmänna 
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 
tillgänglighetsanpassade 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 behöver tas med som 
incheckade bagage eller ombord, som till exempel elektriska 
rullstolar och syrgas. Det är viktigt att du meddelar oss detta 
innan du bokar. På en gruppresa reser du tillsammans med andra 
resedeltagare och följer ett på förhand fastställt program.

Önskemål
Ibland finns det särskilda önskemål inför en resa. Det kan 
exempelvis gälla bussplats intill bekanta, allergier eller 
funktionsnedsättningar. 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 väderleksförhållanden. Det kan förekomma ändringar av 
tider gällande färjor, utflykter och middagar. Observera även att 
öppettider för exempelvis 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 
klassificeringen 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 affärshotellskaraktär. 
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 serverar 
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 
komponerar 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 
Kammarkollegiet, 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 ändringen 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 
information om utbud och hur utflykt kan bokas. Vissa utflykter och 
arrangemang 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
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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  ■
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Presentkort 
Ge bort en fin resa 
i present. Vi säljer 
presentkort som 
kan beställas på 

vår hemsida. 
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