
21 november 2022 – 4 dagar

Följ med och känn äkta julstämning med glitter, 
juldekorationer och fantastisk belysning. Umgås 
över ett glas Glühwein och strosa i de historiska 
gränderna. 

Måndag. Avresa från Uppsala kl. 5.45, Stockholm kl. 6.45, 
Södertälje kl. 7.15.
Färden går söderut och vi stannar för möjlighet till kaffe och 
lunch. Resan går vidare till Rødby och färjan till Puttgarden 
(ca 50 min). Ankomst till vårt centralt belägna Hotel Excelsi-
or i Lübeck för övernattning i tre nätter. Därefter är kvällen 
fri att utforska Gamla stan på egen hand.

Tisdag. Efter en stärkande frukostbuffé har vi hela dagen 
fri att upptäcka Lübecks pärlor. För er som önskar går 
bussen till stormarknaden på förmiddagen. Följ med vår 
reseledare på en rundtur i den gamla Hansastaden och till 
den fantastiska julmarknaden. Glöm inte anrika Niedereg-
ger med sin världsberömda marsipan. Njut av det stora utbu-
det med restauranger och pubar till kvällen!

Onsdag. Efter frukost följer de som vill med till Rostocks 
fina julmarknad. Om du inte vill följa med så fortsätter du att 
ha det mysigt i Lübeck. 

Torsdag. Efter frukost tar vi farväl av Lübeck för denna 
gång. Naturligtvis stannar vi för lunchpaus och kaffestopp 
under vägen. Åter i Stockholm omkring klockan 21.
På denna resa ingår inga måltider förutom frukost. 
Vid bokning ange namn som det står i passet/EU-legitima-
tion, detta ska även tas med på resan.

Pris per person i dubbelrum:      5 590:-
Tillägg för rum för eget bruk: 300:- per natt

Julmarknad i Lübeck och Rostock

Höst, Jul, Nyår 2022 och lite tidiga resor 2023

Vår- & sommarkatalogen för 2023 kommer i januari.
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Julmarknad på Österbybruk
Fredag 7 oktober, avresa från Stockholm kl. 9.30, Uppsala 
kl. 10.30

Färden går genom Roslagen förbi Uppsala och vidare till 
Österbybruk som under 1600-talet var världens största järn-
bruk. Julmarknad på Österbybruks Herrgård är oerhört po-
pulär bland både besökare och utställare.
Österbybruk var under 1600-talet världens största järnbruk 
och är i dag en smakfullt bevarad bruksmiljö. Hit kommer nu 
över 80 av Sveriges bästa hantverkare. Här hittar du trä- och 
textilslöjdare, smeder, keramiker, dockmakare och många 
andra former och uttryck ur svenskt hantverk. Utställarna 
säljer sina hantverk i en utsökt omgivning i ånghammars-
medjan och den ståtliga bruksherrgården. Här finns även en 
välfylld matbod med hemlagade delikatesser i alla upptänk-
liga former, korvar, skinkor, marsipan, lax, konfektyr med 
mera. Lunch serveras på Wärdshuset Gammel Tammen. 
Åter i Stockholm omkring klockan 17.

Pris: 1 290:-

Rättviks Höstmarknad 
Lördag 8 oktober, avresa från Stockholm kl. 7 

Vi gör ett uppehåll i Avesta för bensträckare och möjlighet 
till kaffe (ingår ej i resans pris). Sen är det dags för den tradi-
tionella, årliga Höstmarknaden i Rättvik. Här finns allt mel-
lan himmel och jord i marknadsstånden som kantar gatorna.  
Program med musik och scenuppträdanden förgyller dagen. 
Mer än 100 000 besökare kommer till Rättviks Marknad 
och det finns mycket att se, uppleva och fynda för både gam-
mal och ung. Klockan 15 åker bussen hem igen och stannar 
denna gång för bensträckare vid Gävlebro. Åter i Stockholm 
omkring klockan 19. 
OBS! Endast bussresa t/r. Reseledare medföljer ej.

Pris: 490:-

Sigtunastiftelsen
Onsdag 26 oktober, avresa från Södertälje kl. 10, 
Stockholm kl. 11

Vi kommer till Sigtuna som idag är en idyll med små trähus, 
stora trädgårdar och det välkända, pyttelilla rådhuset. An-
nat var det för 1 000 år sedan. Då var Sigtuna rikets främsta 
stad, anlagd omkring 980 av Erik Segersäll. Vår reseledare 
tar oss på en promenad och sedan väntar en guidad tur på 
Sigtunastiftelsen. Platsen spelar en stor roll i filmen ”Bränn 
alla mina brev” (premiär 23/9). Filmen baseras på boken 
med samma namn och är ett passionerat drama baserat på 
verkliga händelser där en kärleksaffär leder till oanade kon-
sekvenser. Den centrala karaktären är Karin Stolpe som bär 
hela historien och dess vingslag på sina axlar. Filmen skild-
rar hennes komplexa relation till maken Sven Stolpe och 
passionerade kärleksaffär med Olof Lagercrantz som inleds 
under 1930-talet och hur de val hon gör påverkar kommande 
generationer. Redan i början av 1900-talet började visionen 
för Sigtunastiftelsen att växa fram. Sigtunastiftelsens första 
ledare, Manfred Björkquist, och dennes vänner insåg att det 
fanns behov av en plats och ett sammanhang där viktiga exis-
tentiella och humanistiska samtidsfrågor kunde dryftas. De 
ville skapa en frizon som inte på förhand låser tankarna inom 
givna ramar. Den gamla tidens kyrka var därför inte särskilt 
väl passad att utgöra den mötesplats där livsfrågor, tro och 
samhälle fritt kunde diskuteras. Än i dag är Sigtunastiftel-
sen en högborg som erbjuder ett digert program för kultur, 
bildning och forskning, här finns även hotell och restaurang. 
Efter den guidade turen bjuds lunch och vi beräknas vara 
åter i Stockholm omkring klockan 16.30.

Pris: 1 190:-
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Skoindustrimuseet i Kumla och 
Vingåker outlet
Tisdag 1 november, avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje 
kl. 8.30
 
Färden går till Kumla för en guidad tur i Skoindustrimuse-
et. Här i Kumla har det funnits 130 olika skotillverkare men 
1955 släpptes importen fri för skor och det var framförallt 
italienska skor som lockade. Skotillverkningen minskade 
men som tur är fanns det eldsjälar som såg till att det blev ett 
museum över en svunnen epok! Lunch dukas fram på Bå-
senberga och sedan har vi tid att fynda på Vingåker Factory 
outlet. På en yta av 7000 kvm finns kända varumärken upp 
till 70% under ordinarie priser. Åter i Stockholm omkring 
klockan 18.30.
 
Pris: 1 290:-

Tumba Bruksmuseum och Evert 
Lundquists ateljé
Onsdag 9 november, avresa från Stockholm kl. 9.30.
 
Färden går till Tumba Bruksmuseum. Tre hus inom bruks-
området har öppnat sina portar. En tidigare hemlig och slu-
ten plats har blivit tillgänglig för besökare. Vi får höra om 
brukspersonligheter och Holländska pappersmästare. Här 
skildras arbetet kring sedel- och papperstillverkningen och 
den speciella arbetsmiljön där arbetarna också bodde. Lunch 
serveras på restaurangen. På området tillverkas även hand-
gjort papper som kan köpas i museibutiken. 
Färden går med färjan från Slagsta till Ekerö och vidare till 
Drottningholms slottspark på Lovön. Här får vi en visning 
av Konstnären Evert Lundquists ateljé som står kvar som 
han lämnade den 1993. Ateljén är en inspirerande miljö med 
målningar, motiv, skisser, målarutrustning. Måleri finns 
även av hustrun Ebba Reutercrona och sönerna Hymme och 
Manne. Åter i Stockholm omkring klockan 16.30.
 
Pris: 1 390:-

Exklusivt! Ståhl Collection!
Tisdag 15 november, avresa från Stockholm kl. 8.30, Söder-
tälje kl. 9

Vi kommer till Norrköping där vi har glädjen att erbjuda vis-
ning av Ståhl Collection, ett privat initiativ där konstsamla-
ren Mikael Ståhl visar upp delar av sin omfattande samling 
av samtida konst. Samlingen består till stor del av måleri och 
skulptur av konstnärskap från slutet av 1950-talet fram till 
idag.
I samlingen samsas svenska stjärnor som Cajsa von Zeipel, 
Nathalie Djurberg och Anders Sunna med framstående in-
ternationella konstnärer som Louise Bourgeois, Georg Ba-
selitz, Tracey Emin, Erwin Wurm, Rita Ackermann och Ai 
WeiWei, för att nämna några. Samlingen är en av de främsta 
privata i Norden och har väckt stort intresse! Ståhl Collec-
tion visas i Yllefabriken, en gammal pampig fabriksbyggnad 
som med sin råa industrikänsla och invändiga rymd ger en 
extra dimension till upplevelsen. 
Lunch serveras under dagen och sedan beger vi oss till Norr-
köpings Konstmuseum som har en av de finaste samlingarna 
av svensk konst.
Här visas permanent ett urval med verk från 1800-talets 
slut fram till samtidskonsten. Berömda verk som Carl Lars-
sons ”Frukost i det gröna” möter framtida klassiker som till 
exempel Lena Cronqvists Ormbunkar. Den kronologiska 
hängningen blandas med fördjupningar kring till exempel 
konstnärsgrupper eller stilriktningar. Mätta på intryck be-
ger vi oss hemåt, åter i Stockholm omkring klockan 19.

Pris: 1 490:-

Julbord på Westerqvarn och Jul 
på Åsby
Torsdag 24 november, avresa från Stockholm kl. 10.30.

Reseledaren skapar julstämning med allsång och julfråge-
sport med vinster. På Westerqvarn njuter vi av julbordet som 
har högt fokus på riktigt bra råvaror och en bredd på det tra-
ditionella svenska julbordet. 
Lokala råvaror levereras bland annat från Borgåsundsfis-
karn, Åsby Kött & Vilthandel m.fl. Mätta och belåtna beger 
vi oss till närbelägna Åsby Hem & Trädgårdar där man upp-
daterar sortimentet efter säsong så nu kan vi se fram mot allt 
som har med julen att göra inom växter och inredning. Åter i 
Stockholm omkring klockan 16.
 
Pris: 1 160:-
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Julmarknad i Mariefred med 
julbord på Megs Kök
Söndag 27 november, avresa från Stockholm kl. 10, Söder-
tälje kl. 10.30

Reseledaren skapar julstämning med allsång och julfråge-
sport med vinster. Det är Första advent och dags för Marie-
freds Klassiska julmarknad!
I den idylliska miljön med hus från 1700- och 1800 tal 
hittar vi Rådhustorget som denna dag fylls med mat, hant-
verk, och mycket mer som hör julen till. Utöver marknaden 
håller många butiker adventsöppet! Sedan kommer vi till 
Megs Kök där det traditionella julbordet väntar på oss. Åter i 
Stockholm omkring klockan 17.30 .

Pris: 1 290:-

Britt-Marie var här! Marianne 
Mörck på Östgötateatern med 
julbord på Rejmyre Gestgifveri
Måndag 28 november, avresa från Stockholm kl. 12, Söder-
tälje kl. 12.30

Välkomna till en mycket trevlig dagstur, innehållandes både 
julbord och teater.
Under eftermiddagen njuter vi av det dignande julbordet på 
Rejmyre Gestgifveri för att sedan åka vidare till Östgötate-
aterns stora scen i Norrköping. Här väntar en varm komedi 
med Marianne Mörck i alla roller. En kärlekshistoria om en 
kvinna som väntat ett helt liv på att hennes ska börja. Det är 
berättelsen om samhällen vid vägar där fotboll och pizzerior 
är det sista som överger människorna. Britt-Marie, 63, har 
just lämnat sitt 40-åriga äktenskap bakom sig och ska star-
ta upp sitt liv på nytt. Det enda arbete hon kan få är i Borg, 
ett samhälle om vilket det snällaste man kan säga är att det 
ligger vid en väg. Borg har inget annat än fotbollen kvar. 
Britt-Marie hatar fotboll. Detta är sannerligen inte början på 
en underbar vänskap.
”Britt-Marie var här” är en hyllning till livet som med humor 
och värme uppmanar oss att gå ut från salongen och ta tillva-
ra på allt som är oss kärt. Åter i Stockholm omkring klockan 
23.30.

Pris: 1 590:-

Gammeldags marknad i Nora 
med Julbord
Lördag 3 december, avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje 
kl. 8.30

Följ med till en gammeldags marknad i Nora. Här finns 
mängder av klassiskt hantverk och massor av godsaker som 
hör julen till! Nora är en välbehållen trästad med gatorna ut-
lagda i det klassiska rutnätet. Många hus och gårdar ser lika-
dana ut som de gjorde på 1700- och 1800-talet. Att besöka 
Nora är som att kliva rätt in i ett museum, fast här är allt på 
riktigt. Trähusens fasader, de trivsamma gårdarna, skval-
lerspeglar och kullerstensgator är alla detaljer som påmin-
ner om hur livet var förr.  Staden är fylld av marknadsstånd 
där du kan köpa hantverk, gårdsprodukter och annat smått 
och gott. Julstämning i genuin hantverksmiljö med öppna 
verkstäder och ateljéer samt julmarknad i Bryggerihuset och 
hantverkslängan. Även Julöppet på berömda NoraGlass. Se-
dan väntar julbordets alla frestelser på Nora Stadshotell. Åter 
i Stockholm omkring klockan 19.30

Pris: 1 390:-

Julbord på Stjärnholms slott
Torsdag 8 december, avresa från Stockholm kl. 8.30, 
Södertälje kl. 9

Färden går till Hamnbodarna i Nyköpingshamn som är en 
del av Nyköpings kulturstråk. Byggnaderna uppfördes på 
1700-talet och rymmer idag bl. a. Nyköpings Ljusfabrik. 
Här kan vi handla ljus i alla de former och även inrednings-
detaljer med fokus på jul. Sedan åker vi vidare till Sjärnholms 
slott där Louis de Geer, vår första statsminister växte upp. 
Här lockar julbordet med sina frestelser och vi umgås i glada 
vänners lag! Åter i Stockholm omkring klockan 16.

Pris: 1 190:-
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Såsom i himmelen på 
SäffleOperan
med Alfred Nobels hem Björk-
born och Åsby hem & trädgård
14/10 och 21/10 – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 9.30, 
Södertälje kl. 10

Fredag. Eftersom vi blir serverade en tidig middag på hotel-
let bjuds det denna dag på en enklare lunch i form av matig 
smörgås inklusive lättöl/Ramlösa och kaffe i Arboga. Sedan 
väntar besök på Björkborns Herrgård – Alfred Nobels sista 
svenska hem. Vi får höra om Alfred Nobels liv och gärning 
och den roll Björkborns Herrgård kom att spela vid tillkom-
sten av Nobelprisen. 
Väl framme i Säffle tilldelas våra rum på First Hotel Royal. 
En tidig middag serveras och sedan åker vi med bussen till 
närbelägna Medborgarhuset och SäffleOperans föreställ-
ning. Tillbaka på hotellet är baren öppen för de som vill sam-
las och avrunda dagen.

Lördag. Frukost dukas fram och färden går till Karlslunds 
Herrgård för lunch i de vackra salongerna. Under efter-
middagen kommer vi till Åsby hem & trädgård som är en 
destination för växtälskare. Här uppdateras det stora växt-
sortimentet efter säsong, du hittar även udda sorter som du 
inte alltid finner på andra ställen. Här finns även textilier, in-
redningsdetaljer, livsstilsprodukter och annat som förskönar 
ditt hem. Här finns även ett café.  Åter i Stockholm omkring 
klockan 18.

Pris per person i dubbelrum: 3 290:-
Tillägg för rum för eget bruk: 250:-

Musikalen Titanic på 
Wermland Opera 

med Alfred Nobels hem Björk-
born och Åsby hem & trädgård
28/10 och 18/11 – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 9.

Fredag. Eftersom vi blir serverade en tidig middag på hotel-
let bjuds det denna dag på en enklare lunch i form av matig 
smörgås inklusive lättöl/Ramlösa och kaffe i Arboga. Sedan 
väntar besök på Björkborns Herrgård – Alfred Nobels sista 
svenska hem. Vi får höra om Alfred Nobels liv och gärning 
och den roll Björkborns Herrgård kom att spela vid tillkom-
sten av Nobelprisen. Väl framme i Karlstad tilldelas våra rum 
på centralt belägna Scandic Winn. En tidig middag serve-
ras och sedan åker vi med bussen till närbelägna Wermland 
Opera. Tillbaka på hotellet är baren öppen för de som vill 
samlas och avrunda dagen.

Lördag. Frukost dukas fram färden går till Karlslunds Herr-
gård för lunch i de vackra salongerna. Under eftermiddagen 
kommer vi till Åsby hem & trädgård som är en destination för 
växtälskare. Här uppdateras det stora växtsortimentet efter 
säsong, du hittar även udda sorter som du inte alltid finner 
på andra ställen. Här finns även textilier, inredningsdetaljer, 
livsstilsprodukter och annat som förskönar ditt hem. Här 
finns även ett café.  Åter i Stockholm omkring klockan 18.

Pris per person i dubbelrum: 3 290:-
Tillägg för rum för eget bruk: 250:-
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Ullared, shopping och 
krogshow!
11 november – 2 dagar,  avresa från Uppsala kl. 8, Stock-
holm kl. 9, Södertälje kl. 9.30

Fredag. Nu har vi två härliga dagar i glada vänners lag fram-
för oss! Färden går till Ullared och vi stannar för möjlighet 
till kaffe och lunch (ingår ej i resans pris). Under eftermid-
dagen kommer vi till Ullared och tilldelas våra rum på Gekås 
Hotell. Vi samlas för gemensam promenad till Eventhallen. 
Nu väntar en minnesvärd kväll fylld med humor, musik och 
en lagom portion galenskap.
Till tonerna av de mest medryckande hitlåtarna utlova en 
skrattfest när sketcher, nyhetsrapportering och intervju-
er avlöser varandra under kvällen. En fantastisk ensemble, 
med bland andra Idol-finalisten Mollie Minott på scen, roar 
oss med humor, musik och en lagom portion galenskap. Till 
showen njuter du av en välkomponerad trerättersmeny.

Lördag. Efter en god natts sömn dukas frukost fram och se-
dan har du tid att shoppa! Klockan 15 startar resan hemåt 
med en buss fylld av glada resenärer och många shopping-
kassar. Vi stannar för möjlighet till kaffe och middag (ingår 
ej i resans pris). Åter i Stockholm omkring klockan 22.30.

Pris per person i dubbelrum:  2 590:-
Tillägg för rum för eget bruk: 250:-

Höstmys på Grythyt-
tans Gästgivaregård
med Galleri Astley 
och Bredsjö Ost
27 november - 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 9.30

Söndag. Resan går till Galleri Astley som startade hösten 
1968 i Köping för att sedan 1977 flytta sin verksamhet till 
Uttersberg. I det gamla, vackra stationshuset från 1897 är 
det idag museum med en permanent utställning av Ernst 
Neizvestnys skulpturer, måleri och grafik. På mellanvå-
ningen skiftar utställningarna ständigt, det kan vara lånade 
konstverk från privata samlare eller från andra museer. Här 
finns även en omtalad skulpturpark. Vi får en introduktion 
till verksamheten och en lättare lunch serveras bestående 
av soppa med bröd och kaffe. Fyllda av intryck åker vi vi-
dare till anrika Grythyttans Gästgivaregård som grundas 
1641 på order av Drottning Kristina. Vi tilldelas våra rum 
och sedan väntar eftermiddagskaffe i de vackra salongerna. 
Till kvällen dukas tre rätters middag fram och vi umgås i gla-
da vänners lag.

Måndag. Efter frukost välkomnas vi på omtalade Bredsjö 
Ost. Här bjuds det ostbricka till lunch och naturligtvis kan 
du handla med dig läckerheterna hem. Vi gör ett uppehåll 
hos Åsby Hem & Trädgårdar där man uppdaterar sortimen-
tet efter säsong så nu kan vi se fram mot allt som har med 
julen att göra inom växter och inredning. Åter i Stockholm 
omkring klockan 18.

Pris per person i dubbelrum: 3 690:-
Tillägg för rum för eget bruk: 250:-
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Ölandsjul på 
Halltorps Gästgiveri
23 december – 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Söder-
tälje kl. 8.30, Nyköpingsbro kl. 9.30

Fredag. Under vår färd serveras lunch. Sedan beger vi oss 
över den sex kilometer långa Ölandsbron, utsikten över Kal-
marsund är betagande. Vi kommer till butiken Ölands Örta-
gård med ca 500 olika krydd- och medicinalväxter. Här finns 
många annorlunda produkter till försäljning, marmelader, 
geléer m.m. Vi tilldelas våra rum på mysiga Halltorps Gäst-
giveri, beläget cirka en mil söder om Borgholm. Till kvällen 
serveras gemensam middag. Sedan väntar uppesittarkväll, vi 
umgås under trevliga former.

Julafton. Efter frukost följer de som vill med på en bussut-
flykt i det öländska vinterlandskapet. Tillbaka på Halltorp 
dukas lunchen fram och de som vill deltar i tipstolvan med fina 
vinster. Kalle Anka och hans vänner visas på storbilds-TV. 
Naturligtvis kommer tomten på besök. Eftermiddagskaffe 
med hembakat och till kvällen fröjdas vi av det dignande jul-
bordet. Det blir sen kaffe med julgodis, underhållning och 
dans kring granen.

Juldagen. Frukost dukas fram och de som vill åker med bus-
sen till någon av traktens kyrkor för att delta i julotta. Sedan 
besöker vi närbelägna Vida museum och konsthall - ett av 
Sveriges största privatägda konstcentrum.  
2001 öppnades konsthallen med för galleriverksamhet och 
två flyglar för vardera Ulrica Hydman-Vallien respektive 
Bertil Vallien. Här visas de viktigaste avstampen från tidigt 
1960-tal fram till det absolut senaste inom glas, keramik, 
skulptur och måleri. Här finns idag permanenta musei- och 
konsthallar. I museibutiken finns ett urval unikt konstglas 
och en mängd unika designobjekt. Du kan även hitta ett fint 
urval av mode, design, böcker, smycken, affischer, grafik 
samt andra konstobjekt m.m. Lunch, eftermiddagskaffe och 
tre rätters middag dukas fram på vårt hotell. 

Annandagen. Efter frukost och en lugn förmiddag serveras 
avslutningslunch. Vi tar farväl av Halltorp och styr kosan till 
berömda Paradisverkstan som tillverkar öländsk keramik 
med naturen som inspirationskälla. Färden går tillbaka över 
Ölandsbron och vi beräknas vara åter i Stockholm omkring 
klockan 21.30.

Pris per person i dubbelrum: 6 990:-
Tillägg för rum för eget bruk: 250:- per natt
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Norrlandsjul på
Hallstaberget
23 december - 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Uppsala 
kl. 9
 
Fredag. Färden går norrut, vi stannar för en bensträckare 
vid Gävlebro och i Sundsvallstrakten väntar lunch.  
Under eftermiddagen kommer vi till Sollefteå för en härlig 
julhelg på Hotell Hallstaberget, vackert beläget på höjden 
över staden. Vid ankomst väntar välkomstfika med glögg, 
saffransbröd och pepparkakor. Till kvällen blir det gemen-
sam middag. Sedan väntar uppesittarkväll, vi umgås under 
trevliga former.
 
Julafton. Frukost står framdukad och sedan kan du njuta 
av en härlig förmiddag i hotellets fina SPA-avdelning. Entré 
till poolen ingår och du kan hyra badrock på plats. I relax-
avdelningen finns en stor pool som håller 29 grader och två 
bubbelpooler som håller en skön värmande temperatur på 39 
grader. Eller varför inte komma i riktig vinterstämning och 
ta ett dopp i isvakspoolen, en pool med 6 grader i vattnet. Ef-
teråt värmer du upp dig i bastun.  Vi samlas för gemensam 
lunch på hotellet. Kalle Anka och hans vänner visas på stor-
bilds-TV och till kvällen frestas vi allt gott på det klassiska 
julbordet. Sedan kommer naturligtvis tomten med klappar 
till de som har varit snälla under året!  Bar & Lounge med 
skön musik håller öppet om du är kvällspigg.

 
Juldagen. Frukost står framdukad och sedan gör vi en ut-
flykt med bussen i det vackra vinterlandskapet. Lunch och 
middag på vårt hotell. Till kvällen underhåller ett coverband 
med välkända hits.
 
Annandagen. Frukost står framdukad och sedan är du 
välkommen att delta i tipsrunda med fina vinster eller bara 
njuta av en lugn förmiddag innan vi beger oss hemåt. Lunch 
serveras under dagen och vi beräknas vara åter i Stockholm 
omkring klockan 19. 

Pris per person i dubbelrum: 7 290:- 
Tillägg för rum för eget bruk: 200:- per natt 
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Nyår i Värmland med 
musikalen Titanic på 
Wermland Opera 
31 december – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 10.30, 
Södertälje kl. 11.

Nyårsafton. Färden går till Vattentornet Svampen i Örebro. 
Här bjuds lunch med hänförande utsikt! Resan fortsätter till 
Karlstad där vi tilldelas våra rum på centralt belägna Scandic 
Winn hotell. Sedan återsamlas vi för att bege oss till Werm-
land Opera och musikalen Titanic som spelats över 800 
gånger på Broadway samt vunnit fem Tony awards! Den är 
baserad på händelsen om RMS Titanic som sjönk på sin jung-
frufärd den 15 april 1912. Titanic är en ensemblemusikal 
där vi får följa olika livsöden från första till tredje klass. Mu-
sikalen börjar i hamnen i Southampton när passagerarna går 
ombord. Vi ser autentiska personer, som var med på Titanics 
jungfrufärd och får följa dem under tre fantastiska dagar till 
havs. Det är skeppsbyggaren, kaptenen, ägaren och flera re-
senärer med stora drömmar om en strålande framtid i Ameri-
ka. De är också övertygade om att de gått ombord på världens 
mest moderna skepp, ett helt osänkbart…Med 22 personer i 
ensemblen, som kreerar mer än 60 roller, och en stor orkes-
ter blir Titanic the Musical en hisnande, överväldigande och 
drabbande musikalupplevelse! Efter föreställningen väntar 
tre rätters nyårsmiddag på hotellet: Vid tolvslaget skålar vi in 
det nya året i glada vänners lag!

Nyårsdagen. Efter en välförtjänt sovmorgon dukas brunch 
fram. Den som vill följer med reseledaren på en stadsprome-
nad innan det är dags att styra kosan hemåt. Åter i Stock-
holm omkring klockan 15.

Pris per person i dubbelrum: 3 790:-
Tillägg för rum för eget bruk: 250:-

Jokkmokks Marknad 
med Växbo lin och 
Mackmyra Whisky
2 februari 2023 – 5 dagar

Jokkmokks marknad har en lång historia som 
sträcker sig mer än 400 år tillbaka. Många har 
drömt om att komma till vårt nordligaste landskap 
under vintertid, kanske får vi uppleva Norrsken!  

Torsdag. Avresa från Stockholm kl.8, Uppsala kl. 9.
Färden går till Växbo Lin som är Skandinaviens enda lin-
spinneri och väveri. Fabriksbutiken är välfylld, här finns 
metervara, servetter och handdukar med mera. På områ-
det finns även krukmakeri, tunnbrödsbageri och hantverk. 
Lunch serveras och väl i Sundsvall tilldelas våra rum på anri-
ka Elite Hotel Knaust. Till kvällen väntar gemensam middag 
på hotellet.

Fredag. Efter frukost fortsätter vår färd norrut. Vi åker ge-
nom det glittrande snötäckta landskapen och lunch serveras 
med norrländskt tema i en kåta på Doro camp. Under efter-
middagen kommer vi till Arvidsjaur för middag och över-
nattning på Hotell Laponia. Ta gärna med badkläder för det 
finns pool på hotellet.

Lördag. Frukost dukas fram och när vi passerar Polcirkeln 
delas diplom ut under högtidliga former. Sedan åker vi till 
Jokkmokk för att fröjdas på marknaden som räknas som cen-
trum för den samiska kulturen. Än idag är det en stor folkfest 
fylld med aktiviteter, fantastiskt hantverk, konst, sameslöjd, 
hemgjorda salvor, kläder och matupplevelser. Idag väljer du 
själv var du vill äta lunch. Tillbaka på Hotell Laponia väntar 
en gemensam middag i glada vänners lag!

Söndag. Mätta efter frukosten beger vi oss till Umeå för be-
sök på Västerbottens museum som visar hela länets kulturarv 
– föremål, konstverk, fotografier, filmer, minnen och berät-
telser. Här bjuds enklare lunch i caféet innan vi fortsätter vår 
resa. Vi checkar in på Elite Plaza Hotel i Örnsköldsvik och 
middag dukas fram.

Måndag. Frukost smakar bra och sedan fortsätter vår färd 
hemåt. Vi upplever den storslagna Högakustenbron över 
Ångermanälven som har en längd av 1 800 meter och tillhör 
en av världens längsta hängbroar. Vi kommer till Mackmy-
ra Whiskyby för lunch och visning av verksamheten. Åter i 
Stockholm omkring Lunch ingår ej dag 3.

Pris per person i dubbelrum: 9 690 :-
Tillägg för rum för eget bruk: 300:- per natt

2023
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Andrew Lloyd Webber
- Musical Gala i Malmö med 
dagstur till Köpenhamn!
8 mars 2023 – 3 dagar avresa från Stockholm klockan 
8.30, Södertälje kl. 9

En hyllning till en av vår tids största musikalkom-
positörer! Andrew Lloyd Webbers musik är full av 
känslor, kärlek, förförelse, romantik, humor, ilska, 
girighet, mod, hopp och inspiration. I denna kriti-
kerrosade föreställning bjuds det på en känslomäs-
sig berg- och dalbana, framfört av fem internatio-
nellt uppmärksammade solister och en sång- och 
dansensemble direkt från Londons West End. För-
utom solister och ensemble så tolkas musiken även 
av en levande orkester bestående av fjorton musiker. 
Färgglada kostymer, påkostad scenografi och topp-
moderna ljuseffekter gör Andrew Lloyd Webber 
Musical Gala lika trevlig för ögonen som för öronen.

Onsdag. Resan går söderut, förbi Linköping, längs Vätterns 
till Hooks Herrgård där lunch serveras. Färden går vidare 
till Malmö, middag och övernattning på centralt belägna 
Scandic Sankt Jörgen. 

Torsdag. Efter frukost beger vi oss över den spektakulära 
Öresundsbron till Köpenhamn. Här ges tid att utforska den 
pulserande staden, strosa på Strøget, gå shoppa eller besöka 
något av stadens berömda museer.
Varför inte njuta av Smørrebrød till lunch?
Under eftermiddagen åker vi tillbaka över bron. Gemensam 
middag på vårt hotell innan färden går till Nöjesteatern. Un-
der kvällen får vi njuta av ett urval av hans mästerverk som The 
Phantom of the Opera, Cats, Jesus Christ Superstar, Evita, 
Sunset Boulevard, Starlight Express och många, många fler.

Fredag. Efter frukost åker bussen till Gamla Linköping där 
lunch serveras i fin gammeldags miljö på Hallbergska Wärds-
huset. I den kulturhistoriska miljön finns en gammeldags 
handelsbod, hantverkare och det viktigaste av allt…Cloettas 
utförsäljning! Åter i Stockholm omkring klockan 19.
Lunch ingår ej dag 2. 

Pris per person i dubbelrum: 5 890 :-
Tillägg för rum för eget bruk: 300:- per natt

Verdis tidlösa 
mästerverk Aida
på Wermland Opera med
Rackstadmuseet och Klässbols 
Linneväveri
10 mars 2023 – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 10.30

Med Giuseppe Verdis älskade opera Aida presente-
rar Wermland Opera efterlängtade arior och musik 
i storformat. Vi kan se fram emot ett gripande triang-
eldrama i skuggan av storpolitiska konfrontationer 
i Egypten. AnnLouice Lögdlund sjunger rollen som 
Aida medan Ole Aleksander Bang sjunger Ra-
damès. Övriga roller kommer att offentliggöras efter 
hand (se vår hemsida för uppdaterad information).

Fredag. Eftersom vi blir serverade en tidig middag på ho-
tellet bjuds det denna dag på en enklare lunch i form av 
matig smörgås inklusive lättöl/Ramlösa och kaffe i Ar-
boga. Väl framme i Karlstad tilldelas våra rum på centralt 
belägna Scandic Winn. En tidig middag serveras och se-
dan åker vi med bussen till närbelägna Wermland Opera. 
Tillbaka på hotellet är baren öppen för de som vill samlas och 
avrunda dagen.

Lördag. Efter frukost bär det av till Rackstadmuseet utan-
för Arvika, en guide visar oss de fina konstsamlingarna med 
verk av bl. a. Christian Eriksson och Gustaf Fjaestad. Lunch 
serveras på Gate Gästgiveri. Under eftermiddagen besöker 
vi Klässbols Linneväveri med sina klassiska produkter. Åter i 
Stockholm omkring klockan 20.30.

Pris per person i dubbelrum: 3 490:-
Tillägg för rum för eget bruk: 300:- 
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Hollands Tulpaner 
16/4 och 29/4 april 2023 - 6 dagar

Dag 1. Avresa från Stockholm kl.8.30, Södertälje kl.9, 
Nyköpingsbro kl. 10.
Färden går till Stavsjö där vi stannar för möjlighet till kaffe. 
Resan fortsätter genom Sverige förbi Norrköping och Linkö-
ping. I Ödeshög stannar vi för tillfälle till lunch. Vidare ned 
till Ljungby där vi stannar för möjlighet till eftermiddags-
fika. Väl framme i Trelleborg åker vi ombord på TT-Lines 
fartyg, tilldelas våra hytter och samlas för gemensam middag 
som består av en väl tilltagen buffé inklusive ett glas vin/öl. 
Ombord finns shop och bar. 

Dag 2. Frukost serveras ombord och färden går vidare ge-
nom Tyskland in i Holland, naturligtvis med uppehåll för 
möjlighet till kaffe och lunch. Vi passerar Groningen innan 
vi når havet och en färd på den tre mil långa ”Zuiderzeeval-
len” (egentligen heter den Afsluitdijk och skiljer Nordsjön 
från Ijselmeer).
Vi tilldelas våra rum för tre nätter på fyrstjärniga Van der 
Valk Hotel Den Haag-Nootdorp (utanför Den Haag). Mid-
dag inklusive 2 glas vin/öl dukas fram i hotellets restaurang.

Dag 3. Efter frukost är det dags att åka till Blomsterparken 
Keukenhof. Vi njuter av den fantastiska tulpanprakten. Par-
ken grundades på 1840-talet och besöks årligen av miljon-
tals turister. Här står tulpanerna i blom från mitten av april 
och åtta veckor framåt. På området finns restaurang och café. 
Under eftermiddagen väljer du om du vill åka direkt till ho-
tellet eller vidare med bussen till närbelägna Delft. Här stro-
sar du på egen hand i den gamla, historiska citykärnan innan 
bussen åker tillbaka till hotellet. Middag inklusive 2 glas/
vin/öl dukas fram i hotellets restaurang.

Dag 4. Frukost serveras och idag hägrar en tur till Amster-
dam! Vi startar vår dag i Amsterdam med en behaglig båttur 
på stadens kanaler under cirka en timme. Sedan ges tid för 
egna strövtåg och shopping. Kanske lockar ett besök på nå-
got av stadens museer som van Gogh museet eller det världs-
berömda Rijksmuseum med många av de kända verken från 
Holländska Guldåldern. Museientréer ingår ej i resans pris 
och vi rekommenderar att du förbokar biljetter i god tid via 
museernas hemsidor.
Middag inklusive 2 glas/vin/öl dukas fram i hotellets restau-
rang.

Dag 5. Efter frukost är det dags att ta farväl av Holland för 
denna gång och åka mot Travemünde. Tillfälle till lunch ges 
under dagen och om tid finns så stannar vi vid en stormark-
nad med ett enormt utbud av mat och framförallt dryckesva-
ror till bra priser. Sedan går vi ombord på TT-Lines fartyg i 
Travemünde. Middag i form av buffé inklusive ett glas vin/öl 
och sedan väntar en god natts sömn. 

Dag 6. Frukost står framdukad och båten angör kajen i 
Trelleborg. Vi åker samma väg hem som på utresan. Vi stan-
nar för möjlighet till kaffe i Ljungby, lunch i Ödeshög och 
bensträckare. Denna dag ingår inga måltider. Åter i Stock-
holm omkring klockan 18. 
Vid bokning ange namn som det står i passet/EU-legitima-
tion, detta ska även tas med på resan.

Pris per person i dubbelrum/insideshytt: 9 990:- 
Tillägg för rum/insideshytt för eget bruk:        350:- per natt
Önskas utsideshytt tillkommer 600:- / hytt
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29 april 2023 – 11 dagar

Lördag. Avresa från Stockholm kl.8.30, Södertälje kl.9, Ny-
köpingsbro kl. 10.
Färden går till Stavsjö där vi stannar för möjlighet till kaffe. 
Resan fortsätter genom Sverige förbi Norrköping och Linkö-
ping. I Ödeshög stannar vi för tillfälle till lunch. Vidare ned 
till Ljungby där vi stannar för möjlighet till eftermiddags-
fika. Väl framme i Trelleborg åker vi ombord på TT-Lines 
fartyg, tilldelas våra hytter och samlas för gemensam middag 
som består av en väl tilltagen buffé inklusive ett glas vin/öl. 
Ombord finns shop och bar. 

Söndag. Efter en tidig frukost är vi i Travemünde och fort-
sätter resan rakt söderut genom Tyskland. Stopp görs för 
möjlighet till kaffe och lunchrast. Resan går till Würzburg 
i Bayern. Trots bombanfall 1945 är staden känd för de väl-
bevarade kyrkorna med olika stilar som Romansk, Gotisk, 
Renässans och framförallt Barock. Middag och övernattning 
på centralt belägna, trestjärniga Hotel Strauss. 

Måndag. Frukost dukas fram och under dagen möts vi av 
många vackra naturscenerier. Färden går genom Bayern 
med Alperna som majestätiskt kantar vägen när vi passerar 
gränsen mot Österrike. Även denna dag stannar vi till för 
möjlighet till kaffe och lunchrast. I Tyrolens huvudstad Inns-
bruck väntar middag och övernattning på centralt belägna, 
fyrstjärniga Hotel Café Central.

Tisdag. Efter frukost fortsätter färden söderut mot den ita-
lienska gränsen och vi åker genom Brennerpasset. Landska-
pet förändras och i de norra delarna av Italien klättrar vinod-
lingarna vackert längs med bergssidorna. Vi passerar Verona 
och Bologna. Motorvägen skär genom Apenninerna till Flo-
rens där vi byter riktning västerut till resans mål Montecatini 
Terme. Här bor vi fyra nätter på centralt belägna hotell, fyr-
stjärniga Grand Hotel Nizza et Suizze. Middag på hotellet. 

Onsdag. Efter frukost åker vi till Florens – renässansens 
högborg. Här möter vi vår lokalguide som kommer att berät-
ta och visa oss runt. Vi gör en stadspromenad till fots (cirka 
två timmar) och upptäcker hur mycket som finns bevarat från 
stadens storhetstid under 1400- och 1500-talen. Under den 
tiden växte Florens till ett av Europas viktigaste finansiella 
och konstnärliga centrum under den mäktiga familjen Med-
icis ledning. Vi äter lunch tillsammans på trevliga Osteria 
dei Baroncelli. Efter en dag full av intryck är vi åter tillbaka i 
Montecatini Terme där middag serveras på vårt hotell. 

Torsdag. Efter frukost gör vi en tur genom Toscanas böljan-
de landskap till den medeltida staden Siena. Här möts vi av 
en lokalguide som visar och berättar när vi tar en promenad 
(cirka två timmar) i den välbevarade stadskärnan. Staden är 
fylld av vackra palats och byggnader i gotisk stil. Naturligtvis 
går vi över stadens berömda snäckskalsformade torg, som är 

känt för sina hästkapplöpningar Il Palio, som äger rum två 
gånger per år med traditioner troligtvis redan från medelti-
den. Tid ges för lunch och att strosa runt på egen hand. Mid-
dag på hotellet. 

Fredag. Efter frukost ges tid att på egen hand njuta i Mon-
tecatini Terme. Sedan åker vi till Chiantiområdet, hjärtat i 
Toscana. Denna del är vida känd för sitt fantastiska landskap 
och sina underbara viner. På det vackra vinslottet Castello il 
Palagio serveras lunch och vi får prova gårdens viner. Middag 
på hotellet. 

Lördag. Efter vår frukost tar vi adjö av Toscana och Mon-
tecatini Terme. Färden går först mot Medelhavet för att se-
dan riktas norrut, förbi Milano och vidare över gränsen till 
Schweiz. På vägen passerar vi Lugano, Chur och åker längs 
gränsen till Lichtenstein och floden Rhen. Vi kommer att 
se ett fantastiskt landskap i Alperna. Under dagen stannar 
vi för lunch- och kaffepauser. Strax efter att vi har passerat 
gränsen till Österrike kommer vi till dagens mål Feldkirch. 
Här bor vi på fyrstjärniga Central Hotel Leonhard, precis i 
kanten av den historiska stadskärnan. Middag serveras på 
vårt hotell.  

Söndag. Efter frukosten startar färden och snart passerar 
vi den tyska gränsen vid Bodensjön och åker vidare norr-
ut. Tillfälle till lunch och kaffepauser ges under dagen. Vi 
kommer till den pittoreska, genuina vinstaden Rüdesheim 
vid Rhen. Här bor vi på ett trestjärniga Central Hotel Rü-
desheim.  Innan vi serveras middag på hotellet tar vi en kort 
promenad till en trevlig vinkällare där vi kommer att få prova 
några olika viner som producerats i trakten. 

Måndag. Efter frukost är det dags att ta farväl av dessa fan-
tastiska trakter för denna gång och åka mot Travemünde. 
Tillfälle till lunch ges under dagen och om tid finns så stan-
nar vi vid en stormarknad med ett enormt utbud av mat och 
framförallt dryckesvaror till bra priser. Sedan går vi ombord 
på TT-Lines fartyg i Travemünde. Middag i form av buffé in-
klusive ett glas vin/öl och sedan väntar en god natts sömn. 

Tisdag. Frukost står framdukad och båten angör kajen i 
Trelleborg. Vi åker samma väg hem som på utresan. Vi stan-
nar för möjlighet till kaffe i Ljungby, lunch i Ödeshög och 
bensträckare. Denna dag ingår inga måltider. Åter i Stock-
holm omkring klockan 18. 
Vid bokning ange namn som det står i passet/EU-legitima-
tion, detta ska även tas med på resan.

Pris per person i dubbelrum/insideshytt: 16 180:- 
Tillägg för rum/insideshytt för eget bruk:        250:- per natt
Önskas utsideshytt tillkommer  600:- /hytt

Toscana - med buss genom ett böljande landskap 
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Mainau, Bodensjön & 
Berninaexpressen
20 maj 2023 - 8 dagar

Om du vill njuta av vackra intryck och gemytliga 
medeltida städer så är du välkommen till denna 
resa. Till höjdpunkterna hör besöket på Lennart 
Bernadottes fantastiska blomsterparadis Mainau. 
En annan fantastisk upplevelse blir säkerligen turen 
med Berninaexpressen, enligt många den vackraste 
vägen över alperna! Dessutom möter vi romantiska 
korsvirkesstäder och medeltida miljöer. 

Lördag. Avresa från Stockholm kl.8.30, Södertälje kl.9, Ny-
köpingsbro kl. 10.
Färden går till Stavsjö där vi stannar för möjlighet till kaffe. 
Resan fortsätter genom Sverige förbi Norrköping och Linkö-
ping. I Ödeshög stannar vi för tillfälle till lunch. Vidare ned 
till Ljungby där vi stannar för möjlighet till eftermiddags-
fika. Väl framme i Trelleborg åker vi ombord på TT-Lines 
fartyg, tilldelas våra hytter och samlas för gemensam middag 
som består av en väl tilltagen buffé inklusive ett glas vin/öl. 
Ombord finns shop och bar. 

Söndag. Efter en tidig frukost är vi i Travemünde och fort-
sätter resan rakt söderut genom Tyskland. Stopp görs för 
möjlighet till kaffe och lunchrast. Resan går in i Bayern och 
vid Main ligger Würzburg som trots bombanfall 1945 är 
känd för de välbevarade kyrkorna med olika stilar som Ro-
mansk, Gotisk, Renässans och framförallt Barock. Middag 
och övernattning på fyrstjärniga Maritim Hotel Würzburg.

Måndag. Frukost dukas fram och sedan fortsätter färden 
längs stora och mindre vägar med tilltalande naturscenerier. 
Vi passerar gränsen till Österrike vid en av Europas största 
sjöar, Bodensjön. Vi kommer till den medeltida staden Feld-
kirch som ligger i den västra delen av Österrike. Här tillde-
las vi våra rum på fyrstjärniga Best Western Central Hotel 
Leonhard för övernattning i tre nätter. Gemensam middag 
på hotellet. Under samtliga middagar i Feldkirch så ingår all 
dryck så som olika juicer, huset röda och vita viner, mineral-
vatten, kaffe/ te. Du har även fri tillgång till hotellets swim-
mingpool, ångbad och bastu.

Tisdag. Efter en tidig frukost tar vi bussen till Chur i Schweiz 
där vi går ombord på det omtalade tåget Berninaexpressen, 
som enligt många åker den vackraste vägen över alperna! Nu 
väntar en fyra timmars spektakulär tågresa i panoramavag-
nar. Naturscenerierna avlöser varandra genom pass och via-
dukter, en del av denna sträcka är upptagen på UNESCOs 
Världsarvslista – en minnesvärd tur! I Tirano, på den italien-
ska sidan av gränsen avslutas vår tågresa och vår buss möter 
oss för vidare färd. Tillbaka på hotellet serveras gemensam 
middag.

Onsdag. Frukosten står framdukad och sedan väntar en dag 
vid Bodensjön. Vi kommer till Lennart Bernadottes fantas-
tiska blomsterparadis Mainau. Besöket blir flera timmar för 
att kunna njuta av alla vackra vyer och intryck. I parken finns 
också många trevliga restauranger och caféer att välja bland. 
På eftermiddagen tar vi båten från Mainau för en härlig färd 
på Bodensjön. Till kvällen väntar middag på hotellet.

Torsdag. Frukost dukas upp och sedan går resan till Kassel 
där vi besöker Bergsparken Wilhelmshöhe med Hercules-
monumentet som är upptaget på UNESCOs Världsarvslista. 
Vi tilldelas våra rum på fyrstjärniga Hotel Wyndham Garden 
i Kassel. Gemensam middag dukas fram till kvällen.

Fredag. Efter frukost är det dags att ta farväl av dessa fan-
tastiska trakter för denna gång och åka mot Travemünde. 
Tillfälle till lunch ges under dagen och om tid finns så stan-
nar vi vid en stormarknad med ett enormt utbud av mat och 
framförallt dryckesvaror till bra priser. Sedan går vi ombord 
på TT-Lines fartyg i Travemünde. Middag i form av buffé in-
klusive ett glas vin/öl och sedan väntar en god natts sömn. 

Lördag. Frukost står framdukad och båten angör kajen i 
Trelleborg. Vi åker samma väg hem som på utresan. Vi stan-
nar för möjlighet till kaffe i Ljungby, lunch i Ödeshög och 
bensträckare. Denna dag ingår inga måltider. Åter i Stock-
holm omkring klockan 18. 
Vid bokning ange namn som det står i passet/EU-legitima-
tion, detta ska även tas med på resan.

Pris per person i dubbelrum/insideshytt: 14 340:- 
Tillägg för rum/insideshytt för eget bruk:         350:- per natt
Önskas utsideshytt tillkommer 600:- / hytt
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Praktisk information
 
Vad ingår i priset?
- Alla förekommande transporter (buss, tåg, flyg, båt, broav-
gifter och vägskatter).
- Logi (hotellrum/hytt) inkl. frukost. I dubbelrum kan det 
förekomma Grand Lit med en säng på 140/160/180 cm. Se-
parata sängar kan önskas men vi kan ej bekräfta det. Hotell-
rummen har toalett och dusch eller bad.
- Helpension på resor i Sverige och halvpension på resor till 
övriga Europa. Luncherna består av varmrätt/buffé samt 
kaffe*.
Även lunchpaket kan förekomma, vilket då anges i texten. 
Middagarna består av två eller tre rätter med kaffe* och ser-
veras vid sittande bord eller som buffé.
* kaffe ingår ej utanför Sverige.
- Entréer, biljetter och nämnda lokala guider (utanför Sveri-
ge kan de vara engelsktalande).
- Reseledare från Larssons Resor.
Vid avvikelse från ovanstående anges detta i resebeskriv-
ningen.
Om man disponerar ett rum för eget bruk utgår en kostnad 
som hotellet tar. Detta oavsett om det är en eller två sängar 
i rummet. Tillägget tillkommer även när en tilltänkt rums-
kamrat avbokar före avresa.
Vid flygresor tillkommer ett tillägg om 150:-/person för 
busstransfer till och från Arlanda om så önskas.
 På- och avstigningsplatser
På avresedagen startar resan från de i programmet angivna 
orter och tider, förseningar kan dock förekomma. Vi finns 
alltid på resebyrån 45 minuter innan avresa. I resans pro-
gram anges ungefärlig tid för hemkomst till Stockholm.
I Stockholm är på- och avstigningsplats: Resebyrån på 
Odengatan 96.
I Södertälje är på- och avstigningsplats: Pendeltågsstation 
Södertälje Centrum, vid pressbyrån.
I Nyköping är på- och avstigningsplats: Nyköpings Bro
I Uppsala är på- och avstigningsplats: Hjalmar Brantings 
gata vid Willys butik.
Förutom de angivna stoppen som anges i resans beskrivning 
stannar vi för möjlighet till kaffe och toalettbesök, etc. med 
jämna mellanrum.
Bokningsregler
Anmälningsavgiften som bekräftar bokningen bindande 
är 1 500:- för flerdagsresor om inget annat anges. Avgiften 
skall vara oss tillhanda inom 10 dagar efter bokning och slut-
likvid senast 45 dagar före avresa.
Vid bokning av resa senare än 45 dagar före avresa anses 
bokningen som bindande och hela kostnaden för resan skall 
betalas inom 10 dagar.
Ingen anmälningsavgift på dagsturer.
Om antalet anmälda resenärer är för få till en resa, kan den 
komma att ställas in, detta meddelas senast 14 dagar innan 
tänkt avresa.
Våra flygresenärer meddelas i resebrev innan avresan om 
gällande flygtider, då dessa kan komma att ändras av flygbo-
laget efter programmets tryckning.

Den som har gångsvårigheter, behov av särskild kost el-
ler liknande måste meddela detta vid bokningstillfället.
Du ansvarar själv för att transportera ditt bagage och för 
att kunna följa med i övriga gruppens tempo samt att 
klara av att genomföra resans program. Meddela alltid 
medtagande av eventuella hjälpmedel såsom rullator eller 
liknande. Bussresor kan ofta vara svåra för rörelsehindrade 
och tyvärr är få hotell i utlandet anpassade efter svenska han-
dikappnormer. Vi rekommenderar därför att ta med någon 
på resan som kan hjälpa till med det praktiska, eftersom vår 
reseledare/chaufför måste tänka på samtliga resenärer och 
inte kan ägna alltför mycket tid åt en enskild resenär.
På bekräftelsen framförda önskemål kan ej garanteras.

Klagomål som ej framförs till reseledaren under resan 
beaktas ej i efterhand.
 
På grund av beslut utom vår kontroll kan programpunkter, 
besöksmål, restauranger, hotell komma att bytas och i så fall 
till likvärdigt. Detta meddelas vid avresa.
 Vi reserverar oss för prisändringar utanför vår kontroll samt 
eventuella tryckfel.

Larssons Resor AB har ställt av Kammarkollegiet före-
skriven resegaranti.
 
Om du skall resa utomlands, se till att du har giltigt pass/
nationellt Id kort (det senare endast giltigt i EU-länder) samt 
Försäkringskassans EU-kort.

Om du måste avboka din resa
Avbokning skall ske under våra öppettider, dessa är vid tiden 
för katalogens tryckning men kan komma att ändras, uppda-
terad information finns alltid på vår hemsida:
Måndag t.o.m. torsdag 11-15
Fredag, lördag, söndag stängt
Avbokningskostnader gäller oavsett hur stor del av resan pris 
som har betalats.

- Öppet köp gäller till 60 dagar före avresan. Dock utgår av-
bokningskostnad alltid för eventuell evenemangsbiljett och 
flygbiljett.

- Vid avbeställning senare än 60 dagar men tidigare än 30 
dagar före avresan är avbokningskostnaden 50% av resans 
pris samt kostnad för eventuell evenemangsbiljett och flyg-
biljett.

- Vid avbeställning senare 30 dagar före avresan är avbok-
ningskostnaden 100% av resans pris.
 
Vi sänder hem avbokningsbesked med de uppgifter ert för-
säkringsbolag behöver för eventuell utbetalning från dem.
Se till att ha gällande reseförsäkringar och avbeställnings-
skydd. Vänligen kontakta ert försäkringsbolag/kortföretag. 
Resenären har själv att kräva sitt försäkringsbolag/kortföre-
tag på eventuell återbetalning.
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PRAKTISK INFORMATION

Även under 2020 erbjuder vi poäng på ditt resande. 1 krona motsvarar 1 poäng. Poängen samlas ihop under året och för 
10 000 intjänade poäng får du 200:– i presentkort till nästa år.
Du hittar även våra resor på vår hemsida. Vi lägger upp resor vartefter de blir klara så gå gärna in för att hålla dig uppdaterad. 
Där kan du även ladda ned vår katalog som PDF här på sidan.  
Registrera dig för vårt nyhetsbrev så att du inte missar nyheter och erbjudanden!
GILLA oss på Facebook för att ta del av nyheter, erbjudanden och delta i tävlingar. Där finns även bilder och filmer från 
våra resor.
Föreningar och företag får gärna boka in sig på befintliga resor eller kontakta oss för offert på skräddarsydda arrangemang. 

Varmt välkommen!
Helene, Peter, Anna-Clara, Jenny, hunden Buster och alla våra reseledare!

1A
1B

2A
2B

3A
3B

4A
4B

5A
5B

6A
6B

7A
7B

8A
8B

9A
9B

10A
10B

11A
11B

12A
12B

13A
13B

1C
1D

2C
2D

3C
3D

4C
4D

5C
5D

8C
8D

9C
9D

10C
10D

11C
11D

12C
12D

13C
13D

M I T T G Å N G

TO
ALETT

CH
AUFFÖ

R
RESELED

ARE

UTGÅNG

Vi arrangerar och skräddarsyr resor till pensionärs-  
och intresseföreningar samt företag och organisationer.  

Välkomna till oss för kostnadsfri offert!

Bussplacering
Vid bokning erhåller du ett resebevis med bestämd sittplats. I bussarna är det vanligen 13 bänkrader. På chaufförsidan 
betecknar A fönsterplats och B mittgångsplats. På reseledarsidan betecknar C mittgångsplats och D fönsterplats. Vänligen 
observera att avvikelser kan förekomma beroende på bussmodell. Bussarna är moderna helturistbussar med säkerhetsbälten, 
toalett och luftkonditionering (undantag kan förekomma i utlandet).

Vid bokning av plats på första rad tillkommer en kostnad på 
150 kr/pers. Bokning av övriga bussplatser är kostnadsfritt.
Varje resenär får ett resebevis med bestämd sittplats. I bus-
sarna är det vanligen 13 bänkrader. På chaufförsidan beteck-
nar A fönsterplats och B mittgångsplats. På reseledarsidan 
betecknar C mittgångsplats och D fönsterplats. Vänligen 
observera att avvikelser kan förekomma beroende på buss-
modell.
Bussarna är moderna helturistbussar med säkerhetsbälten, 
toalett och luftkonditionering (undantag kan förekomma i 
utlandet).

Bussplacering

FÅ VÅRA NYHETSBREV
Registrera dig på vår hemsida

Höst och julprogrammet kommer i slutet av augusti 2020!

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
Sök: Larssons Resor

Telefon: 08-34 82 00
Odengatan 96, 113 22 Stockholm
     S:t Eriksplan (vid Vasaparken)
E-post: kontor@larssonsresor.se
Öppet: mån–tors 9–17, fre 9–15www.larssonsresor.se

Larssons Resor fyller 70 år och det vill vi fira med dig! 
Till hösten kommer vi att ha födelsedagskalas på ett trevligt ställe i Sverige. I Höstkatalogen 
kommer du att få mer information men redan nu kan du förvissa dig om en plats på resan.

Vi arrangerar och skräddarsyr även resor till 
pensionärs- och intresseföreningar samt

företag och organisationer

Välkomna till oss för kostnadsfri offert!

Öppettider måndag t.o.m. torsdag klockan 11-15. Vi finns alltid på kontoret 45 minuter innan avresa.



www.larssonsresor.se
kontor@larssonsresor.se

Odengatan 96
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Telefon: 08-34 82 00
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Här är lite smakprover på nästa års resor.
 
Nordkap, Engelska Trädgårdar, Svalbard, Musikfestivaler, 
Glasriket, I Vilhelm Mobergs fotspår, Mat och vin i Italien, 
Danmark runt med Odense och Jesperhus blomsterpark, 
Köpenhamn, Louisiana och Sofiero, Vandringsresor, Blå 
Jungfrun, Franska Rivieran, Normandie med Monets träd-
gårdar, Kroatien, Höstresa till Härjedalen med vandring 
i Funäsfjällen, Lars Lerins Sandgrund, Hemma hos Lena 
Linderholm, Nerja och Gibraltar, Champagne, Älgsafari, 
Konts runt Fryken, Grythyttans Gästgivaregård, Ölands 
Skördefest, Konst på Österlen, Vandra Santiago de Com-
postela, Storsjön runt med Pettersson Bergers Sommarha-

gen, Österlen i Äppeltid, Möt ljuset i Skagen, Konstresa till 
Oslo med nya Konstmuseet, Bornholm – Solens Ö, Häl-
singegårdar, SPAresor, Dalslands Kanal, Läckö Slott och 
Gränna, Midnattssolens land med Inlandsbanan och Höga 
kusten, Fantastiska föreställningar i Dalhalla, Bottenviken 
runt, Madeira och Mallorca, Hardangervidda med Flåms-
banan och båttur i norska fjordar, Kryssning på Siljan med 
Carl Larsson och Anders Zorn, Lofoten med kryssning i 
Trollfjorden, Opera på Skäret, Vandringsresa till Gotland, 
Skåne med Wanås, Österlen och Ven, Atlanterhavsveien 
med Örnvägen och båttur på Geirangerfjorden

Vår- & sommarkatalogen för 2023 kommer i januari och har du fått denna katalog i brevlådan eller åkt med 
oss de senaste fem åren så får du den automatiskt. Hemsidan uppdateras vartefter nya resor läggs in. Registre-
ra dig för vårt nyhetsbrev för fortlöpande information.
Får du fler än en katalog så kontakta oss gärna.


