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Höst, Jul & Nyår 2019
och ett urval av årets och nästa års utlandsresor

Julmarknad i Lübeck och Rostock
24 november 2019 – 4 dagar
Avresa från Uppsala kl. 5.45, Stockholm kl. 6.45, Södertälje kl. 7.15 (vid Scandic)
Traditionen med Julmarknad på Rådhustorget i Lübeck är mycket gammal och omtalades för första
gången för mer än 350 år sedan. Idag äger den även rum på gågatan Breite Straße bredvid Rådhustorget.
Ytterligare ett evenemang är julmarknaden för konsthantverk i det medeltida Heiligen-Geist-hospitalet.
I kyrkhallen och i de små hytterna finner du konsthantverkare och det doftar av nygjorda våfflor. Så
skynda dig att boka din plats för att uppleva den äkta julstämningen med glitter, juldekorationer och
fantastisk belysning. Umgås över ett glas Glühwein framför rådhusets imponerande fasad eller strosa i
de historiska gränderna. Givetvis kör vi en tur för er som önskar till stormarknaden med sitt stora utbud
av dryckesvaror med mera.
Söndag. 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 Excelsior i Lübeck för övernattning i tre nätter. Därefter är kvällen fri att utforska Gamla stan på egen hand.
Måndag. 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 Niederegger
med sin världsberömda marsipan. Njut av det stora utbudet
med restauranger och pubar till kvällen!
Tisdag. Efter frukost följer de som vill med till Rostocks
fina julmarknad. Om du inte vill det fortsätter du att ha det
mysigt i Lübeck.
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Onsdag. 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.
OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum:
Tillägg för rum för eget bruk:

4 490:300:- per natt

DAGSRESOR

Rättviks Höstmarknad

Hantverksresan

Lördag 5 oktober

Reijmyre Glasbruk & Björke Vävstuga

Avresa från Stockholm kl.8

Onsdag 16 oktober

Så var det återigen dags att åka till den traditionella,
årliga Höstmarknaden i Rättvik. Här finns allt mellan
himmel och jord i marknadsstånden som kantar gatorna. Det erbjuds program med musik och scenuppträdanden och mer än 100 000 besökare. Möjlighet till
lunch (ingår ej i resans pris). Här finns mycket att se,
uppleva och fynda för både gammal och ung. Åter i
Stockholm omkring klockan 20. På denna resa ingår
inga måltider och reseledare medföljer inte.
Pris:

390:-

Avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30

Färden går till Rejmyre där vi bjuds förmiddagsfika
vid ankomst. En guide visar oss glashyttans hemligheter, från glödande glasmassa till vackra färdiga produkter. Vi inspireras av den hantverksskicklighet som
glasblåsarna visar!
Turen slutar i butiken där det alltid finns bra erbjudanden till fabrikspriser.
I glasbrukets gamla lokaler har hantverksbyn vuxit
fram. Här kan du botanisera bland flera butiker såsom
Smedja med garveri, Antikaffär, Klädbod, Presentbod,
Silversmed, Konst & Konsthantverk samt se utställningar i Engelska magasinet.
Lunch dukas fram på Rejmyre Gestgifveri och sedan
fortsätter resan till Björke Vävstuga som under 40 år
har designat och vävt svensk inredningstextil.
Vi får en visning, tittar in i väveriet och förundras över
de gamla skyttelstolarna.
I kaffestugan serveras eftermiddagskaffet med smörgås. Åter i Stockholm kockan 18.
Pris:

Bonnierska Konstsamlingen
och Rundtur på Djurgården
Torsdag 10 oktober
Avresa från Uppsala kl. 9.30, Stockholm kl. 10.30

Bonnierska porträttsamlingen är en privat konstsamling i familjen Bonniers ägo som finns på Nedre
Manilla på Djurgården. Visning av samlingen är endast
möjlig för slutna sällskap, så vi är glada att nu kunna
erbjuda er denna exklusiva visning. Konstsamlingen
är helt unik med över 300 författarporträtt som familjen började samla omkring förra sekelskiftet. Här finns
de flesta representerade såsom Strindberg, Lagerlöf,
Fröding med flera. Bland konstnärerna kan nämnas
Carl Larsson, Hanna Pauli och Peter Dahl. Verken
speglar svenskt kulturliv från förra sekelskiftet fram
till idag.
Lunch serveras i anrik miljö på Villa Godthem.
Vi gör en rundtur på Djurgården och vår reseledare berättar historien om de många vackra byggnader som
finns bevarade här och om de kända personligheter
som levt och verkat på Djurgården. Åter på Odengatan
omkring klockan 15.
Pris:

2

990:-

890:-

Lena & Gösta Linderholm
Onsdag 23 oktober
Avresa från Stockholm kl. 9, Södertälje kl. 9.30

Välkomna hem till paret Linderholm! Resan går till
Stallarholmen för visning av Lenas galleri, butik och
lager. Vi får höra Lena berätta om sin konst och naturligtvis finns möjlighet att handla!
Färden går till Strängnäs och lunch dukas fram i Megs
kök där Gösta sjunger och spelar till kaffet. Vi välkomnas sedan in i parets hus som är ett byggnadsminne.
Lena berättar historien om sitt hem och bjuder på ett
glas i köket. Åter i Stockholm omkring klockan 17.
Pris:

990:-

DAGSRESOR

Artipelag och fynd i Gustavsberg

Exklusivt besök på Blaxsta Vingård

Fredag 25 oktober

Torsdag 31 oktober

Avresa från Södertälje kl. 9, Stockholm kl. 10

Avresa från Stockholm kl. 11, Södertälje kl. 11.30

Färden går till Gustavsbergs Hamn där du kan fynda
hos Iittala och Kosta Boda outlets. Här ligger även
fina Gustavsbergs Porslinsfabriks butik med Lisa
Larssons populära figurer, handdukar, tygkassar, matbestick, glas och brickor i design från kända formgivare. Servetter och löpare från Klässbols Linneväveri,
böcker och stekgrytor, ja, säkert hittar du något! Lunch
serveras i mysig miljö på Hotell Blå Blom och sedan
åker vi den korta biten till det omtalade konstmuseet
Artipelag. Här ser vi den aktuella utställningen med den
italienska konstnären och designern Piero Fornasettis
(1913–1988) mångtaliga verk. Detta är den första museiutställningen i Sverige som omfattar hela Fornasettis
produktiva spektrum av måleri, teckning, grafisk de
sign, möbler, designföremål och rumsliga installationer.
Här presenteras även samtida verk skapade av hans
son Barnaba Fornasetti. Tid ges att botanisera i designbutiken innan vi beger oss hemåt. Åter på Odengatan omkring klockan 16.
Pris:

990:-

Resan går till Blaxsta i Södermanland som är världens
nordligaste ”kommersiella” vingård. Dess viner har erhållit guld i Vin-VM 2010, 2011, 2012 och nu senast
Grand Gold i VM 2019 med det i särklass bästa hittills:
Blaxsta Vidal Ice Wine select Harvest 2016 (Vin-VM
omfattas av 8-9 000 olika viner från dryga 30-talet deltagande länder). Göran Amnegård hälsar oss välkomna
med en guidad visning av vingården och fabriken. Därefter bjuds säsongens avsmakningsmeny med massor
av gårdens egenodlade höstprimörer och mycket annat
samt dessert. Till detta serveras tre olika viner. Göran
berättar om vinerna och hur man framställer olika smaker och typer. Vi tar även del av spännande nyheter om
framtida vinsorter och i synnerhet svensk vinframställning och odling. Åter i Stockholm omkring klockan 18.
Pris:

1 390:-

Åbergs Museum

och shoppingparadiset Hedlandet
Onsdag 6 november
Avresa från Stockholm kl. 10

Vi välkomnas till museet som är inrymt i en ladugård
från 1895. En guide visar oss Lasse Åbergs fina samlingar av pop- och seriekonst med namn som Warhol,
Lichtenstein och Oldenburg. Museet har också en av
världens främsta samlingar av Disneyföremål som
innehåller leksaker, klockor, böcker och spel från
1928-1940. Lunch dukas fram i museets restaurang.
Resan går sedan vidare till det populära shoppingparadiset Hedlandet i Mariefredstrakten. Här varierar
utbudet från dag till dag men säkerligen hittar du här
kläder och inredning som passar just dig och din plånbok. Åter i Stockholm omkring klockan 17.
990:-

Foto: Jean-Baptiste Béranger

Pris:

3
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Julmarknad på Ekenäs Slott

”Happy Days are here again”

Torsdag 14 november

och julmarknad på Kornettgården

Avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30

Söndag 24 november

Färden går till Ekenäs Slott som ligger strax utanför
Linköping. Den årliga julmarknaden är mycket uppskattad. Detta är lätt att förstå då slottet är ett riktigt
medeltida sagoslott med tinnar och torn som direkt
skapar en känsla av förväntan och spänning. Under julmarknaden kläs hela slottet i julskrud med marschaller
och granar som bidrar till att skapa den där riktigt gemytliga julstämningen. Marknaden hålls i stallet, boden, slottskällaren, ekonomibyggnader samt i flygeln.
Här hittar du över 80 av landets skickligaste hantverkare. Slöjdare i trä och halm står sida vid sida med
keramiker och textilhantverkare. Här hittar alla något
till släktingen eller vännen som ”redan har allt”. Gör
också ett besök i matboden med julbordets alla läckerheter uppdukade. Dofterna, smakerna och kommersen
är en upplevelse i sig.
Passa gärna på att få en guidad visning av slottet (dropin i mån av plats, 40:- per person, ingår ej i resans pris).
Missa heller inte ett besök på Ragnar Dahlbergs berömda café som är på marknaden. Färden går till Gamla
Linköping med sin gammaldags charm. Här serveras
lunch på Wärdshuset. I den kulturhistoriska miljön
finns en gammeldags handelsbod, hantverkare och det
viktigaste av allt…... Cloettas utförsäljning!
Åter i Stockholm omkring klockan 18.
Pris:

Avresa från Stockholm kl. 9, Södertälje kl. 9.30
”Happy Days are here again!” är en show om drömmar, dans och allvar som vävs samman i en härligt
dansant och exklusiv föreställning där musiken
spänner från barockens tidevarv via Swe-Danes,
Povel Ramel och Fred Astaire till Broadway! Den
har fått ett väldigt fint mottagande och många fina
recensioner.
Den framförs av ”Swedish Shuffle” som består
av sångarna/dansarna Karl Dyall, Rennie Mirro,
Jeanette Köhn och duktiga musiker.
Färden går till Kornettgården, strax norr om Linköping.
Några eldsjälar har byggt upp en privat samling som
omfattar många tusen föremål från svunna tider. Här
finns uppbyggda interiörer som t.ex. en gammal lanthandel, radioaffär, café från 50-talet, kök från 40- och
60 talen, skolsal, hattaffär, camping samt föremål som
kameror, telefoner, bröllopsklänningar, datorer och
mycket mer. I denna härliga miljö har man i år Julmarknad med cirka 40 hantverkare som bjuder ut sina
alster. Sedan beger vi oss till Gamla Linköping där
lunch serveras på Wärdshuset. Klockan 16 börjar föreställningen i Linköping Konsert & Kongress ståtliga
Crusellhallen.
Åter i Stockholm klockan 21.
Pris:

1 290:-

1 190:-

Adventsresa med Julmarknad
i Rademachersmedjorna

och Julbord på Pilkrogs Wärdshus
Söndag 1 december
Avresa från Uppsala kl. 8, Stockholm kl. 9,
Södertälje kl. 9.30

Följ med på en stämningsfull Adventsgudstjänst i någon av våra vackra kyrkor i Södermanland! Därefter
åker vi till Eskilstuna för att fröjdas på den årliga julmarknaden i Rademachersmedjorna. Varje år sedan
1960 har Eskilstuna stadsmuseum tillsammans med
Rademachersmedjornas intresseförening arrangerat en
julmarknad den första advent. I de gamla 1600-talssmedjorna hittar du mat och hantverk till försäljning.
Dagen avslutas med julbord i klassisk miljö på Pilkrogs
Värdshus. Åter i Stockholm omkring klockan 17.
Pris:

4

1 090:-

DAGSRESOR

Gammeldags Julmarknad i Nora
Söndag 8 december

Julspecial med Peter Flack och
Hasse ”Kvinnaböske” Andersson

Avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30

Lördagar 9/11 och 23/11 - dagstur

Nora är en välbehållen trästad med gatorna utlagda
i det klassiska rutnätet. Många hus och gårdar ser likadana 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, skvallerspeglar och kullerstensgator är alla
detaljer som påminner om hur livet var förr. Åter i
Stockholm omkring klockan 19.

Avresa från Uppsala kl. 9, Stockholm kl. 10,
Södertälje kl. 10.30
Ett gott skratt förlänger livet, sägs det. Men inte i
den här galna föreställningen där Hasse ”Kvinnaböske” Andersson lever farligt så fort han gör entré. Vad sägs om en allsångsdeckare med jultema?
Kom och njut av galenskaperna och sjung med i
succéföreställningen ”Skuld och Gröna Skogar”
tillsammans med oss.

Följ med till en gammeldags marknad i Nora. Här finns
mängder av klassiskt hantverk och massor av godsaker
som hör julen till!

På denna resa ingår inga måltider och reseledare
medföljer inte.
Pris

390:-

Konst i Villa Akleja med Claes Moser
Fredag 22 november
Avresa från Stockholm kl. 9

Färden går till Vaxholm och Villa Akleja som 1901
uppfördes av konstnären J A G Acke. Han använde villan som ateljé och vinterbostad fram till sin död 1924.
Villa Akleja har spelat en stor roll som mötesplats och
träffpunkt för det tidiga 1900-talets ledande kulturpersonligheter kring Acke och hans hustru Eva (Eja).
Acke var en idérik mångfrestare och lämnade ingenting oprövat i konstens värld. Till skillnad från många
av sina samtida fastnade Acke aldrig inom något specifikt fack utan utvecklades ständigt. Vid den manshöga
öppna spisen med sitt minne av målarprinsen Eugen
i form av en inmurad champagnekork, återfinns målningen Swedenborgs vision inför vilken Ackes livsande slocknade en septemberdag 1924. Villa Akleja är
kulturminnesmärkt inför framtiden.
Vi välkomnas av Claes Moser som bjuder in till
ett färgstarkt sekelskifteskalas med värdparet Acke
och Eja som huvudpersoner. Han berättar om livet i
Villa Akleja och möten med vännerna Anders Zorn,
Carl Larsson, Bruno Liljefors, Gustaf Fröding och
Verner von Heidenstam.
Här finns även världens mest omfattande samling med
verk av Marie Krøyer. Samlingen hittades i en mapp på
en vind i Dalarna.

Färden går till Dufveholms Herrgård där lunch dukas
fram. Sedan hälsas vi välkomna till Bruksteatern i
Brevens Bruk (ca 4.5 mil söder om Örebro). Här möter vi höstens roligaste ensemble som bjuder in till en
glad allsångsfest och en mördande rolig föreställning!
I rollerna ser du Hasse Andersson, Marie Kühler,
Peter Flack, Monica Forsberg, Peter Kjellström och
Amanda Flack samt delar av Kvinnaböske Band. Åter
i Stockholm omkring klockan 20.30.
Denna resa finns även med övernattning, se sidan 9.
Pris:

1 290:-

Julmarknad på Tullgarns Slott
Fredag 13 december
Avresa från Stockholm kl. 9.30, Södertälje kl. 10

Välkommen till en julmarknad i fantastisk miljö!
Det nuvarande slottet Tullgarn byggdes på 1720-talet
och har varit ett kungligt lustslott sedan 1770-talet då
staten överlämnade Tullgarn till hertig Fredrik Adolf
(Gustav IIIs bror). Tullgarn förknippas kanske mest
med kung Gustaf V och Drottning Viktoria som tillbringade somrarna här kring förra sekelskiftet.
I denna historiska och fantastiska miljö arrangeras i år
för första gången en julmarknad med kvalitetsprodukter från hantverkare och slöjdare Givetvis kan du också
köpa med dig läckerheter till julbordet!

Lunch serveras i Vaxholm och sedan beger vi oss hemåt. Åter i Stockholm omkring klockan 15.

En sen lunch dukas fram på Trosa Matstudio, en rustik
krog belägen i en tidigare brandstation. Innan vi beger oss hem så besöker vi Marsipangården där vi kan
proviantera i praliner och marsipan. Åter i Stockholm
omkring klockan 17.

Pris:

Pris:

Vi bjuds kaffe med kaka och njuter av konsten.

1 390:-

990:-

5

Ålands Skördefest
20 september – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 7
Fredag. Bussen åker till Grisslehamn där vi tar båten till Åland. Båten avgår klockan 10 och ankommer
Åland klockan 13 (lokal tid, båtfärden tar 2 timmar).
Under båtturen bjuds det brunchbuffé. Vid ankomst
till Eckerö möter vi en svensktalande lokalguide som
åker med oss i bussen under tre timmar och berättar om
Ålands historia och nutid. Vi ser Post- och Tullhuset
som den ryska tsaren lät uppföra i början av 1800-talet.
På Jan-Karlsgården serveras kaffe med Ålandspannkaka. Vi åker förbi Kastelholms slott och får höra om
slottets historia. Vi kommer till Bomarsund och ser de
omtalade fästningsruinerna. I Mariehamn gör vi en
rundtur innan vi tilldelas våra rum på Hotell Pommern.
Gemensam middag till kvällen på hotellet.
Lördag. Efter frukost ägnar vi dagen åt Skördefesten
och även denna dag har vi vår svensktalande lokalgui-

de med oss. Vi gör en tur till producenter, odlare, uppfödare och hantverkare på Åland och naturligtvis kan
du handla med dig hem! Lokala produkter har mognat färdigt när de skördas, och har därför en mer fyllig
smak och är mer hälsosamma. Att äta nyttigt har aldrig
smakat bättre!
Har du ätit Lammsnäckor eller Mörtbullar någon
gång? När du handlar lokala produkter bidrar du till
att ängarna betas och åkrarna skördas. Vi trivs bäst i
öppna landskap!
Till kvällen går vi ombord på Eckerölinjen och nu väntar smörgåsbordet på oss! Åter i Stockholm omkring
klockan 22. Lunch ingår ej dag 2.

OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum: 2 490:Tillägg för rum för eget bruk: 250:-

Ölands Skördefest

27 september - 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30
Även i år åker vi till Ölands Skördefest som blivit
en folkfest sedan 1998. Överallt på de öländska
vägarna ser vi de karaktäristiska halmbalarna, dekorerade med pumpor. Bönder och odlare öppnar
visthusbodarna och erbjuder ett stort sortiment
av prydnadspumpor, höstpotatis, sockermajs, lin
m.m. På ön finns även många duktiga hantverkare. I Borgholm har man ställt upp stånd på torget
där traktens odlare visar upp sina produkter som
givetvis är till försäljning.
Fredag. Under vår färd serveras lunch på Gränsö Slott
vid Västervik. Sedan beger vi oss över den sex kilometer långa Ölandsbron, utsikten över Kalmarsund
är betagande. Vi kommer till byn Eriksöre där ortsbefolkningen visar sina hantverksalster och nyskördade
grönsaker. Vi upplever också dofterna och färgprakten
i den genuina och välskötta Ölands Örtagård med ca
500 olika krydd- och medicinalväxter, anlagd enligt
gammal klostertradition. Här finns många annorlunda produkter till försäljning, marmelader, geléer mm.
Våra rum tilldelas på centralt belägna First Hotel Witt
i Kalmar och middag dukas fram på hotellet.
Lördag. Efter frukost åker vi över Ölandsbron igen
och denna gång går färden tvärs över ön till Museigården Himmelsberga som invigdes 1959. Syftet var

6

att rädda en traditionell öländsk radby till eftervärlden.
Här finner vi hus och miljöer från 1700- och 1800-tal,
med inredning och utrustning som hörde till livet på
den öländska landsbygden. Under Skördefestdagarna
Konst- och Hantverksutställningar. Resan går vidare
till Borgholm där kommersen är i full gång och här
finns tid att få sig något till livs. Varför inte prova klassiska Öländska Kroppkakor? Strax söder om Ölandsbron ligger Paradisverkstaden, ett keramiskt centrum
där vi njuter av glas och keramik som visas i en ljus
och öppen arkitektur omgiven av en vacker trädgård.
Närheten till naturen återspeglas i spirande mönster av
växtkraft och lust. Paradisverkstan utnämndes 1986
till Kunglig Hovleverantör. På eftermiddagen gör vi en
stadsvandring med lokalguide i Kalmar innan middag
serveras på Källaren Kronan.
Söndag. Frukosten står framdukad och därefter går
färden inåt landet förbi Hultsfred till Fredensborgs
Herrgård där avslutningsmåltid står framdukad. Under
eftermiddagen gör vi ett stopp i Gamla Linköping med
sin gammaldags charm. 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: 3 690:Tillägg för rum för eget bruk: 250:- per natt

Österlen i Äppeltid
4 oktober – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9
Österlen är så starkt förknippat med äpplen, fantastiska vyer över böljande landskap och havet som
aldrig är långt borta. Turen till Österlen går av
stapeln en vecka efter avtäckningen av äppeltavlan
– då är den fortfarande lika vacker, men vi slipper trängas. Äppeltavlan är ett storslaget konstverk som har skapats av 35 000 äpplen. Vi besöker
Kiviks musteri och har möjlighet att handla av deras stora utbud av smakrika produkter och de flesta är naturligtvis gjorda av äpplen. I idyllen Ystad
tar vi en promenad i Kurt Wallanders fotspår. Vi
bor i hjärtat av Österlen i Simrishamn på charmiga
hotell Svea som ligger med vacker utsikt över havet.
Fredag. Färden går söderut och vid Stavsjö stannar vi
för en bensträckare med möjlighet till kaffe (ingår ej i
resans pris). Lunch serveras i Ödeshög och vi fortsätter
längs Vätterns glittrande vatten. Vid Ljungbystopp gör
vi en kortare rast. Resan fortsätter genom Småland och
vidare till Österlen. Vi slås av de vackra vyerna och
det böljande landskapet vid Brösarps Backar. Middag
och övernattning i två nätter på berömda Hotell Svea i
Simrishamn.
Lördag. Efter frukost beger vi oss till Glemmingebro.
Här ligger Olof Viktors bageri i en kringbyggd Skånegård med murgröna som klättrar längs väggarna.
Vi stannar till och de som vill kan handla hembakat
knäckebröd, marmelader som är kokta på gården och
mycket annat.

Sedan beger vi oss till Österlens kryddor. På fälten
kring gården odlas alla de kryddor som förädlas av
dem själva och som sedan får fylla hyllorna i gårdsbutiken. Här serveras vår lunch som naturligtvis inspirerats av skörden från de egna odlingarna.
Vi kommer till Ystad, här ges tid att på egen hand strosa lite och uppleva den charmiga småstaden med sina
korsvirkeshus och smala kullerstensgator.
Färden fortsätter till fiskeläget Kåseberga och där tronar
Sveriges största bevarade skeppssättning, Ales stenar.
Om vädret tillåter tar de som vill en promenad upp och
det är värt mödan – utsikten är fantastisk!
Vi åker tillbaka till Simrishamn längs med kusten
genom de små fiskelägena Brantevik och Skillinge.
Middag på hotellet.
Söndag. Efter hotellets rikliga frukostbuffé åker vi till
Kivik musteri, där har vi möjlighet att handla med oss
hem av olika produkter, allt från olika typer av must,
cider, marmelader, chutneys och mycket annat. Här
ser vi även den berömda Äppeltavlan som skapas av
äpplen varje år av konstnärer. Resan går vidare längs
Blekingekusten och en sen lunch serveras.
Åter i Stockholm omkring klockan 20.30.
Pris per person i dubbelrum: 4 990:Tillägg för rum för eget bruk: 250:- per natt
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Chess på SäffleOperan
med Lars Lerins Sandgrund och Skultuna Fabriksbutiker
11 oktober – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 9.30, Södertälje kl. 10
Musikalen av Benny Andersson, Tim Rice och
Björn Ulvaeus gjorde succé i London och SäffleOperan kan nu stolt presentera att de tar sig an
Chess på svenska. SäffleOperan blir tredje teaterhuset i världen som ges möjlighet att spela den nya
omarbetade versionen.
Här blir det en storslagen musikal om strategi,
passion och gränser med fokus på spelet mellan
de verkliga människorna och inte längre själva
schackspelet. Föreställningen bjuder på dramatik, kärlek och farligt spel men framförallt musik i
världsklass!

Fredag. Eftersom vi blir serverade en tidig middag
på hotellet bjuds det denna dag på en enklare lunch i
form av matig smörgås inklusive lättöl/Ramlösa och
kaffe i Arboga. Sedan väntar besök på utställningshallen Sandgrund som presenterar Lars Lerins verk. Han
anses vara en av de främsta inom akvarellmåleri! Hans
akvareller lockar med det mästerliga ljusdunklet från
Lofotens kyla, Indiens värme, barndomens värmländska skogar och Irans okända marker. Nära och fjärran
finns på samma plats. Väl framme i Säffle tilldelas våra
rum på First Hotel Royal. En tidig middag serveras
innan vår buss tar oss till närbelägna Medborgarhuset
och SäffleOperans föreställning.
Lördag. Frukost dukas fram och färden går österut.
Lunch serveras på Restaurang Svampen med en härlig utsikt över Örebro. Under eftermiddagen kommer
vi till Skultuna Fabriksbutiker. Här vankas kaffe med
bulle och en film med Peder Lamm som handlar om
bruket och dess historia. Naturligtvis ges möjlighet att
fynda i fabriksbutiken.
Åter i Stockholm omkring klockan 18.
Pris per person i dubbelrum: 3 890:Tillägg för rum för eget bruk: 250:-

Ullared
16 oktober 2019 och 12 februari 2020 – 2 dagar,
avresa från Uppsala kl. 7.30, Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9
Onsdag. Färden går till Ödeshög där vi gör ett uppehåll för möjlighet till lunch. Vi kommer till Ullared
omkring klockan 15 och tilldelas våra rum på Gekås
hotell. Nu har du några timmar att fynda innan du passerar genom någon av de 78 kassorna! Vi återsamlas
i glada vänners lag för gemensam middag på hotellet
klockan 19.30.
Torsdag. Efter frukost har du hela dagen fram till
klockan 15 på dig att handla. På området finns även
möjlighet till lunch och fika. Kanske är du väl förbe-

8

redd med inköpslistor? Även på hemvägen gör vi ett
stopp i Ödeshög för möjlighet att få sig något till livs.
Åter i Stockholm omkring klockan 22.

Luncher ingår ej på denna resa.
Pris per person i dubbelrum:
Tillägg för rum för eget bruk:

1 490:250:-            

Julspecial med Peter Flack
och Hasse ”Kvinnaböske” Andersson
9/11 – 2 dagar, avresa från Stockholm kl.13, Södertälje kl.13.30 (vi åker söder om Mälaren)
23/11, 7/12 – 2 dagar, avresa från Uppsala kl.12, Stockholm kl.13 (vi åker norr om Mälaren)
Ett gott skratt förlänger livet, sägs det. Men inte i
den här galna föreställningen där Hasse ”Kvinnaböske” Andersson lever farligt så fort han gör entré. Vad sägs om en allsångsdeckare med jultema?
Kom och njut av galenskaperna och sjung med i
succéföreställningen ”Skuld och Gröna Skogar”
tillsammans med oss.
Lördag. Vi kommer till Örebro och tilldelas våra rum
på Scandic Grand Hotel. En tidig middag serveras och
sedan beger vi oss till Bruksteatern i Brevens Bruk (ca
4.5 mil söder om Örebro). Här möter vi höstens roligaste ensemble som bjuder in till en glad allsångsfest
och en mördande rolig föreställning! I rollerna ser du
Hasse Andersson, Marie Kühler, Peter Flack, Monica
Forsberg, Peter Kjellström och Amanda Flack samt
delar av Kvinnaböske Band. Ett gott skratt förlänger
livet! Föreställningen börjar klockan 19.30 och vi har
parkettplatser. Efter föreställningen åker vi tillbaka till

vårt hotell och samlas för trevligt umgänge med nattmacka och kaffe.
Söndag. Den stora frukostbuffén står framdukad och
därefter beger vi oss till kulturreservatet Wadköping,
Örebros eget Skansen. Med sina trähus och gårdar
skildras Örebros äldre bebyggelse och stadsmiljö.
Här finns museer, utställningar, café, handelsbod och
många andra spännande butiker.
På avresan 7/12 upplever vi den årliga, stämnings
fulla julmarknaden i Wadköping. Här hittar du julpynt,
hantverk, tomtar, kransar, korvar, ostar och annat som
hör julen till. Åter i Stockholm omkring klockan 17.

I matväg ingår på denna resa frukost, middag och
nattmacka med kaffe.
Pris per person i dubbelrum:
Tillägg för rum för eget bruk:

2 390:300:-

Julspecial 2019

Nu med julsånger!
9

Carmen på GöteborgsOperan
och Julmarknad på Koberg Slott

20 november – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30
Följ med till GöteborgsOperan och njut av föreställningen om Bizets förföriska fabriksarbeterska som har fängslat hjärtan i nära 150 år. Nästa dag kommer vi till Koberg Slotts Julmarknad
med smide, halmslöjd, ljusstöpare och keramiker.
Utställarnas skapelser är alltid handgjorda och
du köper direkt av hantverkaren. I den välfyllda
matboden hittar du alla julens läckerheter såsom
korvar, marsipan, hemystad ost, glögg, bröd och
viltkött med mera.
Onsdag. Eftersom vi ska ha en tidig middag på hotellet bjuds denna dag smörgås inklusive lättöl/Ramlösa
och kaffe i Ödeshög. Vår resa går vidare längs Vättern
till Göteborg och vårt centralt belägna Hotell Scandic
Crown. En tidig, gemensam middag dukas fram och
sedan beger vi oss till GöteborgsOperan och intar våra
platser för kvällens bejublade föreställning!
Den självständiga Carmen är passionen personifierad:
vild, orädd och förtärande. När hon kastar sin ros till
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Don José blir det upptakten till en relation dömd att
sluta i tragedi. Den annars så plikttrogne José blir som
besatt och överger allt för att följa henne. Men när
Carmens eldiga känslor svalnar skyndar hon vidare
mot nästa mål, nästa man. För Carmen är en kvinna
som aldrig kommer att kompromissa om sitt oberoende. Bussen tar oss tillbaka till vårt hotell.
Torsdag. Efter frukost går resan till Julmarknaden på
Koberg slott i Västergötland. Slottet har en historia
som sträcker sig tillbaka till 1400-talet och är idag i
privat ägo. Julmarknaden äger rum i slottets ekonomibyggnader som är fyllda till bristningsgränsen med
gräddan av landets hantverkare. Kobergs slott kommer även att hålla sitt museum med vagnar och seldon
från svunna tider öppet under mässan. Färden går till
Kinnekulle där lunchen dukas fram. Åter i Stockholm
omkring klockan 20.
Pris per person i dubbelrum:
Tillägg för rum för eget bruk:

3 490:250:-

En Julsaga - GöteborgsOperans fantastiska musikal
baserad på Dickens klassiska julberättelse och Jul på Liseberg
18 december – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30
Följ med till GöteborgsOperans fantastiska musikal baserad på Dickens klassiska julberättelse!
Vi ser Charles Dickens klassiska berättelse omvandlad till en musikal fylld av humor, medmänsklighet och ett och annat otäckt spöke. Här blandas
Dickens 1800-tal med färgsprakande festkarneval, Adams julsång med Stevie Wonder och stilla
snöfall med blinkande disco. Musikal, opera, pop,
rap och klassiska julsånger! Välkommen till denna
hjärtevärmande julmusikal som sjungs på svenska.
Onsdag. Eftersom vi ska ha en tidig middag på hotellet bjuds det denna dag på en smörgås inklusive lätt

öl/Ramlösa och kaffe i Ödeshög. Vår resa går vidare
längs Vättern till Göteborg och vårt centralt belägna
hotell Scandic Crown. En tidig, gemensam middag dukas fram. Sedan beger vi oss till GöteborgsOperan och
intar våra platser (nedre parkett) inför kvällens bejublade föreställning! Den bittra, snåla och elaka Scrooge
hatar allt och alla. Värst av allt är julen. Något vidrigare än glad, generös och kärleksfull gemenskap kan inte
finnas. En natt kommer en avliden väns ande på besök.
Tre spöken tar Scrooge på en omvälvande resa genom
livet – barndomen, nutiden och framtiden. Natten förvandlar Scrooge och öppnar hjärtat för kärlek och omtanke. Bussen tar oss tillbaka till vårt hotell.
Torsdag. Efter frukost har du tid att på egen hand utforska Göteborg innan vi klockan 12.45 åker gemensamt med bussen till Jul på Liseberg. Här finns allt
som krävs för att komma i julstämning. Fynda bland
hantverkarnas alster och de välfyllda matbodarna, allt
till tonerna av julmusik, doften av glögg och brända
mandlar. På området finns många caféer och restauranger att välja på. Klockan 15.30 beger vi oss hemåt
med bussen och naturligtvis stannar vi för möjlighet
till kaffe eller matbit på hemvägen. Åter i Stockholm
omkring klockan 21.30.

Lunch ingår ej dag 2.
Pris per person i dubbelrum: 3 290:Tillägg för rum för eget bruk: 350:-
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Jul på Ronneby Brunn
23 december – 4 dagar, avresa från Uppsala kl. 7.30, Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9
Följ med och fira en stämningsfull jul i Brunnsmiljö, med vällagad julmat, fin gemenskap och
möjlighet att koppla av i anläggningens SPAavdelning. Hotellets julvärd är på plats och erbjuder trevlig samvaro med kluriga frågesporter,
musikfrågesport och kanske en tipspromenad.
Måndag. Färden går till Tranås och lunch serveras i
trivsam miljö på Badhotellet. Resan går vidare i det
snögnistrande landskapet över Småländska Höglandet.
Ankomst till Ronneby Brunn för middag och övernattning i tre nätter. Hotellet har rötter från 1897 och
är idag en välrenommerad SPA-anläggning med alla
möjligheter till avkoppling. På kvällen är det uppe
sittarkväll!
Julafton. Efter hotellets rikliga frukostbuffé har du
fri tillgång till hotellets SPA-anläggning med varmvattenbassäng (34 grader), ångbastu, torrbastu och
jacuzzi. Du kan boka till en härlig behandling om så
önskas (ingår inte i resans pris, för mer info kontakta

Ronneby Brunn 0457-750 93). Vi serveras lunch och
därefter visas Kalle Anka på storbilds-TV. På kvällen
väntar det stora julbordet och trevlig underhållning.
Juldagen. För de som önskar kommer vi att åka till en
närbelägen kyrka för att delta i julottan. Innan avfärden serveras ottekaffe. Åter från kyrkan smakar det bra
med hotellets stora frukostbuffé. Om vädret är vackert,
varför inte ta en promenad i den vackra Brunnsparken
och vem vet, kanske är den snöklädd. Vi äter lunch och
på eftermiddagen blir vi underhållna av hotellets julvärd. Till kvällen dukas middagen fram.
Annandagen. Mätta och belåtna efter frukosten och
en härlig vistelse på Ronneby Brunn går färden till
något av de småländska glasbruken. Avslutningsmåltid serveras i Oskarshamn. Åter i Stockholm omkring
klockan 20.
Pris per person i dubbelrum: 5 990:Tillägg för rum för eget bruk: 250:- per natt

Fira Jul på Frykenstrand i Värmland
23 december - 3 dagar, avresa från Uppsala kl. 8, Stockholm kl. 9, Södertälje kl. 9.30
Följ med och fira en fröjdefull jul på trivsamma hotell Frykenstrand, vackert beläget vid sjön
Fryken. Vi gör trevliga utflykter till Lars Lerins
Sandgrund och Mårbacka där vi får höra om jul
firandet hos Selma Lagerlöf.
Måndag. Färden går söder om Mälaren och lunch
serveras under dagen. Snart passerar vi gränsen till
Sagans landskap Värmland. Vi stannar i Karlstad och
besöker Lars Lerins mycket omtalade konstmuseum
Sandgrund. En guide berättar om hans konstnärskap
och visar hans fantastiska verk. Väl framme på Frykenstrand bjuds glögg och lussebulle. Vi tilldelas våra
rum och tre rätters middag serveras.
Julafton. Efter hotellets rikliga frukostbuffé firar vi jul
tillsammans med trevlig samvaro, kluriga frågesporter
och naturligtvis kommer tomten. En lättare lunch bestående av skinksmörgås och risgrynsgröt dukas fram
och till kvällen väntar det stora julbordet.
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Juldagen. Ottekaffe står framdukat och sedan blir det
avfärd till en stämningsfull julotta i Sunne. Frukost dukas fram på hotellet och därefter åker vi genom ett fagert vinterlandskap till Selma Lagerlöfs Mårbacka. Vi
visas runt i salongerna och får höra om hennes fantastiska livsverk. Åter till Frykenstrand där vi äter lunch
innan återfärden till Stockholm där vi beräknas vara
omkring klockan 18.30.
Pris per person i dubbelrum:
Tillägg för rum för eget bruk:

5 290:350:- per natt

Jul på Söderköpings Brunn
23 december – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 11, Södertälje kl. 11.30
Vi är glada att återigen kunna erbjuda dig en julhelg på anrika Söderköpings Brunn! Här umgås vi
i de vackra salongerna. Söderköping är en mysig,
pittoresk stad med historiska miljöer. Promenera i
trähusbebyggelsen längs ån och Göta kanal. Varför inte ta ett dopp i inomhusjacuzzin och värma
upp dig i bastun? Njut av god mat och en stund
framför brasan.

Juldagen. Ottekaffe står framställt för de som vill gå
med till den stämningsfulla Julottan. Efter en lugn förmiddag och en väl tilltagen brunch lämnar vi Söderköpings Brunn klockan 11. Åter i Stockholm omkring
klockan 13.30.
Pris per person i dubbelrum:
Tillägg för rum för eget bruk:

4 990:350:- per natt

Måndag. Färden går till Stavsjö där lunch dukas fram.
Färden fortsätter sen till Vikbolandet – landet mellan
vikarna! På Zarah Leandermuseet i Häradshammar berättar Zarahs assistent Brigitte om livet med den stora
artisten. Här ryms minnen från en av våra största artister. Sedan fortsätter resan till Söderköpings Brunn. Vi
tilldelas våra rum och samlas för gemensam middag.
Julafton. Efter frukosten följer de som vill med på
stadspromenad med reseledaren. Förmiddagskaffe
med hembakat dukas fram och under eftermiddagen
väntar det dignande julbordet.
En tipsrunda med fina priser kanske lockar? Naturligtvis kommer tomten och till kvällen bjuds skinksmörgås och gröt.

Norrlandsjul på Hallstaberget
23 december – 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Uppsala kl. 9
Måndag. Färden går norrut till Sundsvall där lunch dukas fram. Vi kommer till Sollefteå för en härlig julhelg
på Hotell Hallstaberget, vackert beläget på höjden över
staden. Vid ankomst väntar välkomstfika med glögg,
saffransbröd och pepparkakor. Gemensam middag till
kvällen.
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 relaxavdelningen 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. Efteråt värmer du upp dig i bastun. Information och
bokning av behandlingar görs på telefon 0620-123 20.
Vi samlas för gemensam lunch på hotellet och klockan

15 visas Kalle Anka och hans vänner på storbilds-TV.
Till kvällen väntar det dignande klassiska julbordet
och sedan kommer naturligtvis tomten med klappar till
de som har varit snälla under året! Bar & Lounge håller
öppet om du är kvällspigg.
Juldagen. Frukost dukas fram och sedan gör vi en utflykt med bussen i det vackra vinterlandskapet. Lunch
och middag på hotellet. Till kvällen underhåller ett coverband med välkända hits.
Annandagen. Efter frukost 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:
Tillägg för rum för eget bruk:

5 990:200:- per natt
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Här följer några av nästa års utlandsresor. Fler resor läggs ut
på hemsidan vartefter samt i nästa års program som du har in
brevlåda i slutet av januari.

Södra Kroatien
5 oktober 2019 – 8 dagar (fåtal platser kvar) och 6 maj 2020 - 8 dagar
Följ med på en fantastisk resa till Södra Kroatien.
Vi bor strandnära i staden Makarska som ligger
på Makarska Rivieran. Staden är känd för sina
långa vita stränder, lummigt gröna pinjeskog och
höga berg. Med buss gör vi utflykter till städerna Split och Dubrovnik. En av dagarna besöker
vi nationalparken Krka som är en av de vackraste
parkerna med sina många små vattenfall. Vi gör
en båtutflykt till Kroatiens tredje största ö Brac,
här är naturen otroligt vacker och vi omges av
aprikosträd, olivlundar, branta klippor och lugna
fiskebyar. Välkommen att följa med på denna succéresa du också!
Dag 1. Vi flyger direkt till Splits flygplats. När vi har
landat möts vi av egen buss som tar oss in till Split stad.
Vi äter lunch tillsammans på en trevlig restaurang och
möts av vår svensktalande lokalguide för en spännan-
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de stadsvandring. Vi kommer bl.a. få se Diocletianus
palats som är en av de mest populära sevärdheterna i
Kroatien. Palatset byggdes av den romerska kejsaren
Diocletianus som ett palats och ett militärt område. Vi
kommer också att få se Jupiters tempel, Papalic- palatset och S:t Dujes katedral. Sedan fortsätter vi till
Makarska där vi kommer att bo på fyrstjärnigt hotell
centralt beläget vid strandpromenaden. Middag på hotellet.
Dag 2. Efter frukost är dagen fri för egna aktiviteter. Det
finns mycket att utforska i Kroatien. Kanske lockar det
att göra ytterligare en båttur till någon av de fantastiska
öarna i det kristallklara Adriatiska havet? Eller besöka
någon av de närliggande städerna på Makarska Rivieran. Men det är inte fel att njuta av vår ort, Makarska,
strosa bland palmträden längs hamnpromenaden inramad av bougainvillea och cypresser. På kvällen samlas
vi och äter gemensam middag på hotellet.

UTLANDSRESOR
Dag 3. Efter frukost åker vi till Dubrovnik. Vi möts
av vår svensktalande lokalguide som kommer att guida
oss genom gamla stans medeltida gränder och vi får
se en av Dubrovniks främsta sevärdheter, Sponzapalatset. Det magnifika palatset påminner om republiken
Dubrovniks storhetstid och har genom sin långa historia använts till allt ifrån bank till tullhus. Lunch på
egen hand. Här finns gott om trevliga restauranger och
caféer att välja mellan. Uppe på stadsmuren kan man
gå runt hela Dubrovniks gamla stad. Muren är strax
under två kilometer lång och upp till sex meter bred.
Här kan du njuta av den magnifika utsikten. Längs med
promenaden finns några fik och dryckesstånd där du
kan ta en paus och svalka dig under promenaden.

dagen äter vi gemensam lunch på en restaurang i nationalparken. Efter en trevlig dag kommer vi till Etnoland
Dalmati. Här möts vi av vår guide som kommer att berätta om dalmatiernas historia och deras traditioner. Vi
kommer att visas bland stenhus och få se hur hushållen
sköttes. Därefter kommer vi att delta i en vinprovning
och bjudas på en traditionell dalmatisk middag.

Dag 4. Efter frukost är det dags för en härlig båttur till
ön Brac. Brac är Kroatiens tredje största ö som bjuder på en otroligt vacker natur omgiven av aprikosträd,
olivlundar, branta klippor och lugna fiskebyar. Brac
är främst känt för sin vita kalksten som förr i tiden
var öns största handelsvara. Flera kända byggnader
är delvis byggda av den kalkstenen, bl.a. Vita Huset i
Washington. Ombord på båten serveras vi lunch med
vin. Från båten kommer vi att ha en fantastisk utsikt
över hela Makarska Rivieran. Till kvällen samlas vi
återigen över en gemensam middag på hotellet.

Dag 7. Efter frukost gör vi en halvdagsutflykt till
Imotski som är en charmig liten stad ca fyra mil från
Makarska. Vi gör även ett besök på en vingård i närheten för en trevlig vinprovning. Till vinet kommer vi att
få smaka på lokala delikatesser såsom ost och skinka.
Eftermiddagen är fri för egna aktiviteter. Vi samlas åter
på kvällen för gemensam middag på hotellet.

Dag 5. Efter frukost åker vi till nationalparken Krka
som är en av de vackraste parkerna i Kroatien med sina
många vattenfall och lummigt gröna natur. Vi möts av
vår svensktalande lokalguide som kommer att visa oss
runt i nationalparken och dess enastående natur. Under

Dag 6. Efter frukost är dagen fri att njuta av Makarska
på egen hand. Varför inte njuta av den två kilometer
långa sandstranden? Lunch är bokad för oss och dukas
fram på en genuin restaurang inte långt ifrån hotellet.
Till kvällen samlas vi återigen för en gemensam middag på hotellet.

Dag 8. Efter frukosten åker vi med vår buss till Splits
flygplats där vi flyger direkt till Arlanda. Vidare färd
till resebyrån för er som har bokat buss.

OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum 5 okt 2019:
Pris per person i dubbelrum 6 maj 2020:
Tillägg för rum för eget bruk:
Busstransfer resebyrån-Arlanda t/r:

12 590:12 690:250:- per natt
150:-
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UTLANDSRESOR

Andalusien med Alhambra och Gibraltar
10 november 2019 – 7 dagar (ändrat från 4 november)
Följ med oss till underbara södra Spanien där temperaturen dagtid sällan sjunker under 15 grader i
januari. Vårt hem blir staden Nerja, belägen precis
vid den vackra sydliga kuststräckan med stränder,
klippor, apelsinträd och glittrande vatten! Staden
är känd för sin gemytliga stämning och genuina
historiska bebyggelse. Fina promenadmöjligheter
och gynnsamt prisläge. Vi bor på fyrstjärnigt hotell, beläget vid stadens torg och stranden. Området har mycket spännande att erbjuda så naturligtvis kommer vi till Morernas Alhambra och en dag
beger vi oss till Gibraltar!

vackraste städer! Sedan går färden till vår mysiga stad
Nerja för middag och övernattning på vårt fyrstjärniga
hotell.

Söndag. Direktflyget tar drygt fyra timmar ned till
Malaga där vår buss väntar. Färden går vidare till den
pittoreska bergsbyn Frigiliana. Vi bländas av de vitkalkade husen och beundrar de Moriska inslagen.

Måndag. Efter frukost följer de som vill med vår reseledare på en promenad i Nerja för att bekanta oss
med staden. Den är inte exploaterad som många andra
städer längs Solkusten utan har fått behålla sin genuina
charm, bland annat på grund av restriktioner som säger
att man inte får bygga högre än tre våningar på husen.
Den historieintresserade följer med till Nerjas museum
med föremål från traktens rika historia. Eftermiddagen är fri, slå dig ned i solen och blicka ut över havet
med en kaffe eller ett glas mousserande Cava? Kanske
lockar ett dopp i hotellets uppvärmda utomhuspool?
Till kvällen beger vi oss till en lokal bar för Flamencoshow och middag bestående av traktens kända Tapas
och lokala vin.

Gemensam lunch inklusive vin serveras i byn. Här får
vi vara med på provsmakning av traktens vin och stadens specialitet, ”Honung” baserad på sockerrör. Tid
ges att utforska de trånga gränderna i en av Spaniens

Tisdag. Efter frukost åker vi med vår buss och snart är
vi i de mysiga gränderna i Malagas gamla stadskärna
med apelsinträd och otaliga uteserveringar. Här besöker vi Picassomuseet som öppnade 2003 och ser den
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permanenta samlingen som omfattar 233 verk, en exposé över Picassos mångsidighet och nyskapande. Tid
ges till lunch innan vi beger oss till Nerjagrottorna, ett
av världens största grottsystem. De upptäcktes 1959
av nyfikna pojkar och öppnades för allmänheten. Man
går genom delar av grottan på asfalterad gång och i
trappor, det kan vara blött så ta på bra skor. De enorma
salarna och pelarna är som tagna ur en saga och du har
säkerligen aldrig sett något liknande! Gemensam middag på hotellet till kvällen.
Onsdag. Efter frukost åker vi med bussen längs det
mäktiga och berömda bergsmassivet Sierra Nevada
med sina snötäckta toppar! Vår färd går till Granada
för ett intressant besök i Alhambra, ett stort borg- och
palatsområde spektakulärt beläget på sin höjd. Den
uppfördes av Morerna från 1250-talet till 1300-talets
slut och är en unikt bevarad byggnad som är upptagen
på Unescos Världsarvslista. En lokalguide tar oss runt,
vi hänförs av arkitekturen och känner historiens vingslag. Gemensam middag till kvällen på hotellet.
Torsdag. Eter frukost beger vi oss med buss till mytomspunna Gibraltar. Området är Brittiskt territorium
och officiella språket är engelska! Vi möts av en lokalguide, åker i kabinbana upp på toppen av klippan,
drygt 400 meter över havet. Här möts vi av de enda

vilda aporna i Europa så håll i hatten! Vi får höra om
området och dess historia. Lunch bestående av klassiska fish and chips inklusive ett glas öl/vin ingår. Tid
ges sedan till fördelaktig shopping i stadskärnan vid
klippans fot innan vi beger oss till Marbella. Staden
är inte bara strand och turister utan i Gamla Stan lever
den andalusiska själen med vita hus, mysiga gränder,
blommor i balkonglådorna, fontäner, kyrkor och fina
torg med ståtliga monument. Tid ges att strosa och insupa atmosfären innan det är dags att åka vidare tillbaka till Nerja, fyllda av dagens intryck! Denna dag ingår
lunch istället för middag.
Fredag. Frukost smakar bra och sedan är hela dagen
fri att njuta av solens strålar och shoppa i gränderna i
vår mysiga stad! Till kvällen samlas vi för gemensam
middag på hotellet.
Lördag. Efter frukosten är det dags att ta farväl av
dessa underbara trakter. Vår buss tar oss till Malagas
flygplats för hemresa till Arlanda. Vidare färd till resebyrån för er som har bokat buss.

OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum:
Tillägg för rum för eget bruk:
Busstransfer resebyrån-Arlanda t/r:

12 990:250:- per natt
150:-
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Irland – Den Gröna Ön

med Dublin, Ring of Kerry och Cliffs of Moher
6 oktober 2019 (fåtal platser kvar) – 6 dagar
Äntligen! Nu bär det av till Irland. Efterfrågan har
varit stor och det är några år sedan som vi var där.
Följ med till den gröna ön och njut av den vackra
naturen på landsbygden kombinerat med Dublins
gemytliga puls. Vi får se guldkorn som Cliffs of
Moher och Ring of Kerry.
Söndag. Vi flyger direkt med SAS till Dublin. När vi
har landat möts vi av egen buss för vidare färd till kända Guiness Storehouse. Här bjuds lunch och vi får veta
allt om dess historia och tillverkning. Naturligtvis provar vi Guiness öl! Vi tilldelas våra rum för två nätter på
centralt belägna Harcourt Hotel. Gemensam middag
på närbelägen restaurang.
Måndag. Efter frukost tar vi promenaden (1.2 kilometer) till Trinity College, med sitt bibliotek från 1700-talet. Här känner vi historiens vingslag när vi går genom
utställningen om Book of Kells som skapades omkring
år 800 av munkar. Boken anses vara mästerverket
bland de keltiska handskrifterna. Resten av dagen är
fri att upptäcka Dublins sevärdheter. De som vill följer med reseledaren på promenad till shoppinggatan

O´Connell Street och det berömda Temple Barområdet
med sin genuina gammeldags charm och kullerstensgator kantade med pubar och restauranger. Gemensam
middag på restaurang.
Tisdag. Efter frukost lämnar vi Dublin och bekantar
oss med borgområdet Rock of Cashel med anor från
1100-talet och en av Irlands mest besökta turistmål.
Färden går vidare tvärs över Irland till Kenmare för
middag och övernattning på Kenmare Bay Hotel.
Onsdag. Frukost intas och sedan kör bussen den klassiska spektakulära turen Ring of Kerry och vi njuter av
det gudomligt vackra landskapet längs den majestätiska kusten på halvön Iveragh i Atlanten. Ha kameran
redo! Vi kommer även till bedårande Muckross House,
den Viktorianska anläggningen som ser ut som tagen
ur en saga! Det blir en lång och upplevelserik dag. Tillbaka i Kenmare dukas middag fram på hotellet.
Torsdag. Efter frukost går färden till Limerick där
danska vikingar bosatte sig på 700-talet. Här blandas
modern bebyggelse med äldre som exempelvis Kung
Johns slott från 1200-talet. Idag är staden främst känd
genom romanen ”Ängeln på det sjunde trappsteget”
som på ett humoristiskt sätt berättar om misären under
1930- och 40 talet. På eftermiddagen besöker vi det
fantastiska landskapet vid Burren och Cliffs of Moher,
de höga klipporna som sträcker sig 8 kilometer längs
Atlantkusten. Utsikten är spektakulär och vid fint väder ser man Aranöarna. Vi kommer till Galway vid
Atlantkusten för middag och övernattning på centralt
belägna, Victoria Hotel. Idag ingår varken lunch eller
middag.
Fredag. Efter frukost går färden till Tullamore. Här
väntar smörgås och provning av den världsberömda
whiskeyn som har hällts upp i glas sedan 1829. Vi beger oss till flygplatsen för direktflyget hem till Stockholm (möjlighet till lunch ges på flygplatsen, ingår ej
i resans pris). Vidare färd till resebyrån för er som har
bokat buss.

OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum:
Tillägg för rum för eget bruk:
Busstransfer resebyrån-Arlanda t/r:
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Hollands Tulpaner
19/4 och 3/5 2020 – 6 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9
Söndag. Färden går till Stavsjö där vi stannar för möjlighet till kaffe. Resan fortsätter genom Sverige förbi
Norrköping och Linköping. I Ödeshög stannar vi för
tillfälle till lunch. Vidare ned till Ljungby där vi stannar för möjlighet till eftermiddagsfika. Väl framme i
Trelleborg kör vi ombord på TT-Lines fartyg, tilldelas
våra hytter och samlas för gemensam middag som består av en väl tilltagen buffé inklusive vin/öl.
Måndag. Frukost serveras ombord och färden går vidare genom 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 ”Zuiderzeevallen” (egentligen heter den
Afsluitdijk och skiljer Nordsjön från Ijselmeer).
Vi tilldelas våra rum för tre nätter på fyrstjärniga Grand
Winston Hotel i Rijswijk, i trakten av Den Haag. Trerätters middag dukas fram i hotellets restaurang.
Tisdag. Efter frukost är det dags att åka till Blomsterparken Keukenhof. Vi njuter av den fantastiska tulpanprakten. Parken grundades på 1840-talet och besöks
årligen av miljontals turister. Här står tulpanerna i
blom från mitten av april och åtta veckor framåt. På
området finns restaurang och café.
Under eftermiddagen kommer vi till porslinsstaden
Delft för en guidad tur på anrika Royal Delft. Tre rätters middag dukas fram i hotellets restaurang.
Onsdag. Frukost serveras och idag hägrar en tur till
Amsterdam! 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
beställer du ”nationalrätten” Rijsttafel till lunch. Kanske lockar ett besök på något av stadens museer som
van Gogh museet eller det världsberömda Rijksmuseum

med många av de kända verken från Holländska Guld
åldern. Museientréer ingår ej i resans pris och biljetter
kan förbokas i god tid via museernas hemsidor.
Åter på vårt hotell, dukas trerätters middag fram.
Torsdag. Frukost serveras och sedan är det dags att ta
farväl av Holland för denna gång. Tillfälle till lunch
ges under dagen och om tid finns så stannar vi vid en
stormarknad med ett enormt utbud av mat och framförallt dryckesvaror till bra priser. Sedan stiger vi ombord på TT-Lines fartyg i Travemünde. Middag serveras i form av buffé inkl. vin/öl och sedan väntar en god
natts sömn.
Fredag. Frukost serveras ombord. Vi åker samma väg
hem som vi åkte på utresan. Vi stannar för möjlighet
till kaffe i Ljungby, lunch i Ödeshög och bensträckare.
Denna dag ingår inga måltider.
Åter i Stockholm omkring klockan 18.

OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum/hytt:
Tillägg för rum/hytt för eget bruk:

7 990:350:- per natt
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Gardasjön – Italiens glittrande pärla
17 april 2020 - 9 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9
Följ med på en härlig resa i vacker försommartid
med underbara naturupplevelser genom Europa till
Gardasjön. Här bor vi i klassiska Riva del Garda
med sina trånga gränder, små torg, citron- och
olivlundar, allt kantat av den glittrande azurblåa
Gardasjön. Vi gör utfärder till romantikens stad
Verona, tar en båttur på Gardasjön med strandhugg i Limone och naturligtvis provar vi viner hos
en av traktens vinproducenter.

ta en kvällspromenad och insupa atmosfären med de
vackra byggnader som kantar stadens gränder och torg.

Fredag. Färden går till Stavsjö där vi stannar för möjlighet till kaffe. Resan fortsätter genom Sverige förbi
Norrköping och Linköping. I Ödeshög stannar vi för
tillfälle till lunch. Vidare ned till Ljungby där vi stannar för möjlighet till eftermiddagsfika. Väl framme i
Trelleborg går vi ombord på TT-Lines fartyg, tilldelas våra hytter och samlas för gemensam middag som
består av väl tilltagen buffé inklusive vin/öl. Ombord
finns shop och bar.

Riva del Garda ligger mycket vackert vid Gardasjöns
nordspets med alperna som bakgrund. Här kommer vi
att bo fyra nätter på ett trevligt fyrstjärnigt hotell som
ligger precis i utkanten av staden. Middag serveras på
hotellet.

Lördag. Frukost serveras ombord och färden går genom ett vårfagert Tyskland. Vi stannar till för möjlighet till lunch och gör trevliga stopp längs vägen. Framåt eftermiddagen kommer vi till Nürnberg för middag
och övernattning på vårt hotell. De som önskar kan
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Söndag. Efter hotellets frukostbuffé går färden söderut och vi passerar snart gränsen till Österrike och
vidare in i Italien. Under dagen kommer vi att möta
många vackra vyer när vi färdas genom alplandskapet.
Vi kommer att stanna längs vägen för möjlighet att äta
lunch. På sen eftermiddag är vi framme vid resans slutmål, Riva del Garda.

Måndag. Efter hotellets frukost tar vi en promenad i
Riva som av många anses som den vackraste orten vid
Gardasjön. Vi går längs med sjöns strand och passerar
små torg vilka är kantade av uteserveringar. Kanske
någon vill stanna till för att ta en espresso och samtidigt njuta av båttrafiken på Gardasjön? Vi samlas åter
för att besöka en välrenommerad vingård som ligger
strax utanför Bardolino. Till vingården åker vi längs
med Gardasjön. Väl framme får vi prova gårdens egna
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viner. Därefter besöker vi deras olivoljemuseum där vi
får provsmaka och höra om framställningen. Naturligtvis finns det möjlighet att köpa med sig hem av gårdens olika produkter. Middag på hotellet.

något hem, varför inte en vällagrad parmesanost eller
en god olivolja? Väl åter i Riva del Garda finns det
tid att strosa runt i staden och njuta av vyerna längs
strandpromenaden. Middag på hotellet.

Tisdag. Efter frukosten åker vi till Verona, romantikens stad, som är så starkt förknippad med historien
om Romeo och Julia. Den berömda balkongen ligger
mitt i staden, ett stenkast från det vackra torget Piazza
Delle Erbe. Verona kallas också för operans stad, naturligtvis för att den välbevarade romerska amfiteatern
finns här, där så många av världens operastjärnor har
uppträtt.

Torsdag. Frukost dukas fram och vi tar adjö av Riva
del Garda för denna gång och börjar vår resa hemåt.
Tillfälle till lunch ges under dagen och vi kommer
fram på sen eftermiddag till vårt trevliga hotell strax
utanför Würzburg. Middag på hotellet.

Vi promenerar tillsammans med en guide som berättar och visar. Verona är en liten behändig stad som är
gjord för att flanera i. Den medeltida strukturen och
byggnationen gör promenaden trevlig och spännande.
Tid finns även för egna strövtåg och för att äta lunch
på någon av de små trevliga uteserveringar som kantar
stadens många torg. Middag på hotellet.
Onsdag. Efter vår frukost väntar båten för en härlig tur
på Gardasjön. Båten åker från Torbole till Limone, en
liten charmig stad som ligger mellan bergen och den
glittrande sjön. Här finns en promenadväg längs stranden som är kantad av uteserveringar. Kanske passar
det bra med en lunch? I gränderna ligger många små
trevliga affärer och de som önskar kan handla med sig

Fredag. Efter vår frukost börjar färden genom
Tyskland och i Travemünde stiger vi ombord på TTLines fartyg. Ombord serveras middag i form av buffé
där öl och vin ingår. Sedan väntar en god natts sömn.
Lördag. Frukost står framdukad och båten angör kajen
i Trelleborg. Vi åker samma väg hem som vi åkte på
utresan. Vi stannar för möjlighet till kaffe i Ljungby,
lunch i Ödeshög och bensträckare. Åter i Stockholm
omkring klockan 18.

OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum/hytt:
Tillägg för rum/hytt för eget bruk:

11 990:350:- per natt
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Mainau, Bodensjön & Berninaexpressen
10 maj - 8 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9
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.
Söndag. Färden går till Stavsjö där vi stannar för möjlighet till kaffe. Resan fortsätter genom Sverige förbi
Norrköping och Linköping. I Ödeshög stannar vi för
tillfälle till lunch. Vidare ned till Ljungby där vi stannar för möjlighet till eftermiddagsfika. Väl framme i
Trelleborg går vi ombord på TT-Lines fartyg, tilldelas
våra hytter och samlas för gemensam middag som består av en väl tilltagen buffé inklusive vin/öl. Ombord
finns shop och bar.
Måndag. Efter en tidig frukost fortsätter 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
Romansk, Gotisk, Renässans och framförallt Barock.
Middag och övernattning på centralt belägna City
Partner Hotel Strauss.
Tisdag. 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 Feldkirch som ligger i den västra delen av Österrike. Här tilldelas vi våra rum på fyrstjärniga Best Western Central Hotel Leonhard för övernattning i tre nätter. Gemensam middag på hotellet.
Onsdag. 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 panoramavagnar. Naturscenerierna avlöser varandra genom pass och viadukter, en del
av denna sträcka är upptagen på UNESCOs Världsarvslista – en minnesvärd tur! I Tirano, på den italienska sidan av gränsen avslutas vår tågresa och vår buss
möter oss för vidare färd. Tillbaka på hotellet serveras
gemensam middag.
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Torsdag. Frukosten står framdukad och sedan väntar en dag runt Bodensjön. Vi kommer till Lennart
Bernadottes fantastiska 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 en helafton med
Österrikiskt tema, vi bjuds på lokala specialiteter och
underhållning med folkloreuppvisning.
Fredag. Frukost dukas upp och sedan går resan till
Kassel där vi besöker Bergsparken Wilhelmshöhe med
Herculesmonumentet som är upptaget på UNESCOs
Världsarvslista. Vi tilldelas våra rum på Best Western
Hotel Ambassador i Bauntal, strax söder om Kassell.
Gemensam middag dukas fram till kvällen.
Lördag. Efter frukost är det dags att ta farväl av Tyskland för denna gång. Tillfälle till lunch ges under dagen och om tid finns så stannar vi vid en stormarknad
med ett enormt utbud av mat och framförallt dryckesvaror till bra priser. Sedan stiger vi ombord på TTLines fartyg i Travemünde. Middag serveras i form av
buffé inkl. vin/öl och sedan väntar en god natts sömn.
Söndag. Frukost står framdukad och båten angör kajen
i Trelleborg. Vi åker samma väg hem som vi åkte på
utresan. Vi stannar för möjlighet till kaffe i Ljungby,
lunch i Ödeshög och bensträckare. Denna dag ingår
inga måltider. Åter i Stockholm omkring klockan 18.

OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum/hytt:
Tillägg för rum/hytt för eget bruk:

11 990:350:- per natt
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Södra England

Pittoreska kuststäder, ljuvliga trädgårdar och legendariska författare
7 maj 2020 - 5 dagar
Följ med på en resa till södra England. Vi bor i
Eastbourne som är en klassisk engelsk kuststad
med sin pir och strandpromenad. Här kommer
vi att få många möjligheter att njuta av närheten
till havet och det traditionella engelska småstadslivet. Med buss gör vi utfärder på den charmiga
landsbygden då vi besöker bl.a. Bloomsburygruppens Charleston, Sissinghursts och Great Dixters
vackra trädgårdar samt Winston Churchills och
Rudyard Kiplings välbevarade hem.
Torsdag. Vi flyger direkt till London. Väl framme
möter vår egen buss. På vägen ner till sydkusten besöker vi Rudyard Kiplings hem –Bateman’s. Kipling
föddes 1865 i Indien. Han blev kanske mest känd för
sin novellsamling Djungelboken, vilken Walt Disney
filmatiserade 1967. Rudyard Kipling fick Nobelpriset
i litteratur 1907, då endast 41 år gammal och därmed
den yngste pristagaren någonsin. Vi ser oss om i hans
hem som i stort är bevarat som han lämnade det vid sin
död. I Eastbourne bor vi på ett trevligt mellanklasshotell som ligger vid strandpromenaden. Middag serveras
på hotellet.

som centralgestalter. Det var en grupp brittiska intellektuella som från cirka 1905 fram till tiden för andra
världskriget bildade en informell krets som hade ett
tydligt inflytande på kulturlivet, en dåtida kulturelit.
Vanessa, som själv var konstnär, levde på gården tillsammans med konstnären Duncan Grant. Hela huset
är ett enda stort konstverk, kraftfullt bemålat av sina
innehavare. Trädgården lever och frodas fylld med
skulpturer och andra konstverk. Vi visas runt i huset
och får höra om hur det var när Bloomsburygruppen
levde och verkade här.
Vi fortsätter västerut till Brighton. Vi upptäcker shoppingdistriktet the Lanes med anor från 1600-talet och
kanske smakar det gott att äta lunch på någon trevlig
pub, varför inte prova en frasig ”fish and chips”?
Vi samlas åter för att besöka den ikoniska byggnaden
the Royal Pavilion. Ett lustslott med orientaliska influenser som den vidlyftige prinsen av Wales, sedermera
Georg IV, lät uppföra. Gemensam middag på hotellet.
Söndag. Efter frukosten går färden ut på den engelska landsbygden till det omtalade Sissinghurst Castle.
Trädgården anlades av författarinnan Vita SackvilleWest och hennes make Harold Nicolson under 1930talet. Trädgården är indelad i olika rum och många
tycker att den vita trädgården med mestadels vita blommor är vackrast. Här har vi tid att strosa runt, njuta av
lugnet och de vackra anläggningarna. På väg hem till
Eastbourne och hotellet stannar vi till i en av de små
charmiga engelska byarna som vi passerar. Middag på
hotellet.

Fredag. Efter vår frukost har vi tid att på egen hand
upptäcka Eastbourne. Det är en charmig kuststad, känd
för sitt milda klimat och soliga väder. Den har varit en
populär semesterort i över hundra år. Vi samlas åter för
att göra en utflykt till Great Dixter. Här släppte trädgårdslegenden Christopher Lloyd loss alla tyglar och
skapade sina egna regler. Det är en trädgård så lustfylld, vacker och rolig på en och samma gång. Färgkoordineringen lyser med sin frånvaro och vid första anblicken känns det som att någon helt har tappat kollen.
Men det är förstås inte så, allt är högst medvetet och
uttänkt. Vi får se lekfullt formklippta idegransfigurer,
inbjudande gångar mellan höga häckar och murar som
ger en lugn bakgrund åt planteringar med ofta dramatiska färgkombinationer.
Efter en härlig eftermiddag åker vi vidare till Rye, en
liten charmig stad med korsvirkeshus. Här stannar vi
en stund och de som vill kan dricka te på något av stadens tehus, eller varför inte ta en pint på någon av de
trevliga pubar som finns här. Middag på hotellet dukas
fram.

OBS! Ta med giltigt pass.

Lördag. Efter frukost går färden till Charleston farm.
Här vistades Bloomsburygruppen med Virginia Woolfs
syster Vanessa Bell och hennes älskare Duncan Grant

Pris per person i dubbelrum:
Tillägg för rum för eget bruk:
Busstransfer resebyrån-Arlanda t/r:

Måndag. Frukost smakar bra och sedan har du förmiddagen på egen hand i Eastbourne. Kanske passar det att
göra de sista inköpen innan det är dags att ta adjö av
Eastbourne.
Vi besöker Chartwell – den legendariske premiärministern Winston Churchills hem som idag är ett museum. Huset är bevarat precis som Churchill lämnade
det och stora delar av trädgårdarna som han arrangerade dem. Vi åker med ett sent direktflyg från London
Gatwick till Arlanda. Vidare färd till resebyrån för er
som har bokat buss.

10 990:250:- per natt
150:-
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Normandie, Jersey, Monets Trädgårdar
22 september 2020 – 6 dagar
Vår succéresa återupprepas, vänta inte för länge
med att boka. Man förstår det stora intresset då vi
upplever så mycket! Vi kommer till landstigningsstränderna, kända från de dramatiska händelserna under Dagen D, vidare till Calvadosprovning
och vandring i Monets Trädgårdar. En tur till
den kända kanalön Jersey, fascinerande klippön
Mont-Saint-Michel och mycket mer!
Tisdag. Vi flyger med SAS direkt till Paris. När vi har
landat möts vi av egen buss för vidare färd till Monets
hem och trädgårdar i Giverny. Här bodde konstnären
under 43 år, huset lät han bygga till vartefter och det
resulterade i det 40 meter långa men endast 5 meter
breda huset! Vi får en guidad tur på området som är
uppdelat i två trädgårdar, den vilda impressionistiska och den där vi känner igen näckrosdammarna från
hans målningar. Även själva huset är öppet så vi kan
gå in och se hur han bodde! Tid ges till lunch och resan fortsätter mot staden Caen som ligger i regionen
Normandie, departement Calvados (ca 24 mil från
Paris). Caen är framför allt känt för de romanska byggnader, kyrkorna Saint-Étienne och Sainte-Trinité som
uppfördes av Vilhelm Erövraren omkring 1050. I slutet
av andra världskriget vid landstigningen i Normandie
stod ett stort slag i Caen mellan de allierade och tyska
trupperna. Staden blev hårt bombad men flera gamla
byggnader finns bevarade. Återuppbyggnaden av staden tog 14 år. Vi tilldelas våra rum på vårt centralt be-
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lägna hotell och gemensam middag serveras på en av
stadens restauranger till kvällen.
Onsdag. Frukost smakar bra och sen gör vi en busstur
till den pittoreska staden Honfleur, belägen vid Seines
utlopp cirka en timmes resa nordost om Caen. Med sin
gemytliga atmosfär lockar staden till strövtåg. Staden
har inspirerat många konstnärer och anses av många
vara impressionismens vagga, så de som vill följer
med reseledaren till Musée Eugène Boudin. Under
eftermiddagen skall vi prova traktens dryck som tillverkas genom destillation av cider och lagras på ekfat
innan den buteljeras, Calvados! Gemensam middag på
vår restaurang.
Torsdag. Efter frukost åker vi till Arromanche, vackert
belägen vid kusten. Vi besöker Landstigningsmuseet
med utställningar och film om händelserna som började
6 juni 1944, landstigningen i Normandie. Här finns även
souvenirshop. Vid stranden och ute i havet finns rester
av den konstgjorda hamnen Mulberry B. Den sammansattes av färdiga betongelement som bogserades över
Engelska Kanalen och var avsedd att möjliggöra lättare tillförsel av fordon, personal och förnödenheter till
de allierade trupperna. Vi känner de historiska vingslagen och ser även resterna av ett gammalt tyskt batteri. Under eftermiddagen kommer vi även till Bayeux
där vi ser den drygt 70 meter långa och cirka 50 cm
breda Bayeuxtapeten. Den innehåller 72 scener, som
beskriver Vilhelm Erövrarens fälttåg mot England
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och slaget vid Hastings 1066. Ursprunget har alltid varit omdiskuterat, men den anses ha tillkommit i slutet
av 1000-talet. Tillbaka i Caen väntar middag på vår
restaurang.
Fredag. Efter frukost går resan (cirka 13 mil) till en av
Frankrikes minsta kommuner med ca 50 invånare men
desto fler turister. Platsen är Mont-Saint-Michel och
det som lockar är den spektakulära synen av halvön
med sitt kloster beläget på toppen. Platsen är med på
UNESCOs Världsarvslista och här ges tid för shopping
och lunch innan färden går till den mysiga staden Saint
Malo i Bretagne vars gamla delar omges av en gedigen
ringmur. Vi tilldelas våra rum och middag serveras på
hotellet.
Lördag. Efter en tidig frukost tar vi färjan till Jersey
(överfärden tar ca 1 timme och 20 minuter). Jersey är
den största av Kanalöarna och tillhör officiellt den brittiska kronan, men ön är nästan helt självständig. Själva
Jersey är till exempel inte med i EU, vilket Storbritannien är. Man har också en egen valuta på ön kallad
Jerseypund, men den finansiella handeln sker i brittiska pund. Ön är mycket rik och välmående och känd
för sina goda finansiella förutsättningar då moms saknas helt. Många butiker har därför etablerat sig här och
Jersey har blivit ett ypperligt semestermål för shop-

pingsugna besökare. Det officiella språket på ön är
engelska, även om gatunamnen på landsbygden är på
franska. Naturen på Jersey är storslagen och havet gör
sig påmint vart man än är på ön. I norr kantas kusten av
mäktiga klippor ut mot havet och utmed södra kusten
breder härliga stränder ut sig. Det starka tidvattnet ger
karaktär åt kustbanden. Naturen inåt ön är vacker och
oförstörd.
Vi möts av egen buss för en tur runt ön. Vid lunchtid släpps vi av i huvudorten Saint Hellier där tid ges
till shopping och strövtåg tills det är dags att åka till
fastlandet. På sen eftermiddag går färjan tillbaka, åter
i Saint Malo omkring klockan 21. Väl tillbaka på vårt
hotell står istället för middag, vin och ost framdukat till
oss, vi umgås och samlar ihop dagens intryck.
Söndag. Efter frukost finns tid att strosa i mysiga Saint
Malo innan färden går till Paris och hemresa till Arlanda med direktflyg. Vidare färd till resebyrån för er som
har bokat buss.

OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum: 14 790:Tillägg för rum för eget bruk: 350:- per natt
Busstransfer resebyrån-Arlanda t/r: 150:-
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Wien och Bratislava
31 augusti 2020 – 5 dagar
Följ med till Wien, en av Europas största och vackraste
städer. Vi flyger bekvämt och möts på plats av egen
buss för några fina dagar.
Vårt hotell är centralt beläget och vi upplever staden
under en stadsrundtur i buss och till fots. Vi får bland
annat se det berömda Hundertwasserhuset med dess
berömda brokiga fasad, Operahuset och det stora palatsområdet Hofburg med Spanska Ridskolan.

Vi kommer till det magnifika slottet Schönbrunn,
Wiens mest besökta turistmål! På området serveras
Wienerschnitzel till lunch innan vi tas på en tur genom
slottets salar. Det var på detta slott, som en femårig
pojke från Salzburg, Wolfgang Amadeus Mozart, höll
sin första konsert.
Tid finns för shopping och att njuta av en klassisk
Sachertårta på något av stadens otaliga caféer. En av
kvällarna njuter vi av en klassisk konsert med kända
toner av Mozart och Strauss.
I Grinzing, på höjden ovanför staden, odlas vindruvor.
Här smakar vi traktens vin och bjuds på en traditionell
österrikisk middag.
För dig som gillar konst så kanske besöket på världsberömda konstmusett Albertina blir en höjdpunkt? Vi
ser den permanenta utställningen med verk av Monet,
Degas, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Gauguin, Picasso
och även klassiska verk av tyska och österrikiska
konstnärer.
En dag ägnar vi åt Slovakiens huvudstad Bratislava, belägen cirka en timmes bussresa bort. Bratislava uppstod
kring ett fäste vid en viktig flodövergång över Donau
och omtalades första gången år 907. Under många år
var Bratislava en del av Ungern. Vid ankomst ges egen
tid för egna strövtåg och shopping i den historiska
stadskärnan. Prisläget är bland de billigaste i Europa!
Mer information kommer på vår hemsida i september
samt i nästa års program som du har i din brevlåda i
slutet av januari. Redan nu kan du göra en preliminärbokning för att försäkra dig om en plats på denna populära resa.

Toscana
26 september 2020 – 11 dagar
På begäran erbjuder vi nu en resa till Toscana med
buss genom Europa. Området anses av många vara det
vackraste i Italien med sitt böljande landskap.
Under resan omges vi av pinjeträd, cypresser och
olivlundar. Vi bor i staden staden Montecatini terme
med sin genuina italienska charm. Utflykterna går till
Florens, Pisa och Luca. Vi njuter av god mat och provar
traktens viner och olivoljor. Mer information kommer
på vår hemsida i september samt i nästa års program
som du har i din brevlåda i slutet av januari. Redan nu
kan du göra en preliminärbokning för att försäkra dig
om en plats på denna populära resa.
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Praktisk information
Vad ingår i priset?
- Alla förekommande transporter (buss, tåg, flyg, båt, broavgifter
och vägskatter).
- Logi (hotellrum/hytt) inkl. frukost. I dubbelrum kan det förekomma Grand Lit med en säng på 140/160/180 cm. Separata
sängar kan önskas men vi kan ej bekräfta det. Hotellrummen har
toalett och dusch eller bad.
- Helpension på resor i Norden och halvpension på resor till övriga Europa. Luncherna består av varmrätt/buffé eller smörgåsbord samt kaffe. Även lunchpaket kan förekomma, vilket anges i
texten. Middagarna består av två eller tre rätter med kaffe (kaffe
ingår ej på utom-Nordiska resor) och serveras vid sittande bord
eller som buffé.
- Entréer, biljetter och nämnda lokala guider.
- Reseledare.
Vid avvikelse från ovanstående anges detta i resebeskrivningen.
Vid boende i enkelrum tillkommer enkelrumstillägg vilket ses
som ett tillägg för att ensam få disponera ett rum, en kostnad
som hotellen tar ut. Enkelrumstillägg tillkommer även när en
tilltänkt rumskamrat avbokar kort tid före en avresa.
Vid flygresor tillkommer ett tillägg om 150:-/pers 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 i resans program
anges ungefärlig tid för hemkomst till Stockholm.
Avstigningsplatser är även Södertälje och Uppsala om dessa har
angivits som påstigningsplatser.
I Stockholm är på- och avstigningsplats: Resebyrån på Odengatan 96.
I Södertälje är på- och avstigningsplats: Pendeltågsstation Södertälje Centrum, vid pressbyrån.
I Uppsala är på- och avstigningsplats: Hjalmar Brantings gata
vid Willys butik.

Bussplacering
Vid bokning av plats på första rad tillkommer en kostnad på
150kr/pers. Bokning av övriga bussplatser är kostnadsfritt.
Varje resenär får 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).
Förutom de angivna stoppen som anges i resans beskrivning
stannar vi för möjlighet till kaffe och toalettbesök, etc. med jämna mellanrum.

Bokningsregler
Vid bokning av resa senare än 45 dagar före avresa anses bokningen som bindande och skall betalas så snart som möjligt.
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 slutlikvid senast
45 dagar före avresa.

Ingen anmälningsavgift på dagsturer
Om antalet anmälda resenärer är färre än 25 till en resa, kan den
komma att ställas in. Eventuellt inställd resa meddelas senast 30
dagar innan tänkt avresa (undantagna är dagsturer som kan ställas in fram till 14 dagar före avresa).
Våra flygresenärer meddelas i resebrev innan avresan om gällande flygtider, då dessa kan komma att ändras av flygbolaget efter
programmets tryckning.
Den som har gångsvårigheter, behov av särskild kost eller
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.
På bekräftelsen framförda önskemål kan ej garanteras. Bussresor
kan ofta vara svåra för rörelsehindrade och tyvärr är få hotell i
utlandet anpassade efter svenska handikappnormer. 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.
Klagomål som ej framförs till reseledaren under resan beaktas ej i efterhand.
Programpunkter kan komma att kastas om eller ersättas av likvärdiga, detta meddelas i så fall vid avresa. Om ändring av hotell
sker meddelas resenärer per brev innan avresa. Vi reserverar oss
för prisändringar utanför vår kontroll samt eventuella tryckfel.
Larssons Resor AB har ställt av Kammarkollegiet föreskriven resegaranti.

Om du måste avboka din resa
Avbokning skall ske under våra öppettider:
Måndag t.o.m. torsdag 9-17
Fredag 9-15
- Öppet köp gäller till 50 arbetsdagar före avresan. Du får då
tillbaka hela det inbetalade beloppet, dock ej den del av resans
pris som avser eventuell evenemangsbiljett och flygbiljett.
- Vid avbeställning senare än 50 arbetsdagar men tidigare än 30
arbetsdagar före avresan återbetalas 60% av resans pris, dock ej
kostnad för eventuell evenemangsbiljett och flygbiljett.
- Vid avbeställning senare än 30 arbetsdagar men tidigare än 20
arbetsdagar före avresan återbetalas 40% av resans pris, dock ej
kostnad för eventuell evenemangsbiljett och flygbiljett.
- Vid avbeställning senare än 20 arbetsdagar före avresan sker
ingen återbetalning.
Vi sänder hem avbokningsbesked med de uppgifter ert försäkringsbolag behöver för eventuell utbetalning från dem.
Se till att ha gällande reseförsäkringar och avbeställningsskydd.
Vänligen kontakta ert försäkringsbolag/kortföretag. Även om
avbeställningsskydd är tecknat genom försäkringsbolag, kortföretag etc. debiteras kostnaderna enligt ovan. Resenären har
själv att kräva sitt försäkringsbolag/kortföretag på eventuell återbetalning.
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Fira festligt Nyår på Blommenhof

med en sprakande Nyårskonsert i Linköping med symfoniorkester,
balett och skönsjungande solister
31 december – 2 dagar, avresa från Uppsala kl. 9, Stockholm kl. 10, Södertälje kl. 10.30.
Nyårsafton. Färden går till Stavsjö Krog där lunch
serveras. Vi kommer till Linköping där föreställningen
börjar klockan 15. Det kommer att bli en sprudlande
eftermiddag som kommer att fyllas av orkesterverk
som sprakar likt fyrverkerier, operaarior som förför
och smäktande wienervalser.
Program och artister är ej klara i dagsläget.
På anrika Blommenhof Hotel tilldelas våra rum. Sedan
bjuds det på välkomstdrink innan vi sätter oss till bords
för en festlig tre rätters middag. Vid tolvslaget skålar vi
i mousserande vin och önskar varandra Gott Nytt År!
Nyårsdagen. Efter en välsmakande frukost kanske det
passar bra med ett dopp i den fina inomhuspoolen eller
en promenad i de vackra omgivningarna?
Du kan delta i vår tävling med kluriga frågor och vinna
fina priser.
Avresa klockan 11.30. Åter i Stockholm omkring
klockan 13.
Pris per person i dubbelrum:
Tillägg för rum för eget bruk:

3 490:300:-

FÅ VÅRA NYHETSBREV

Registrera dig på vår hemsida

GILLA OSS PÅ FACEBOOK

Vi arrangerar och skräddarsyr även resor till pensionärs- och intresseföreningar
samt företag och organisationer. Välkomna till oss för kostnadsfri offert!

www.larssonsresor.se

Telefon: 08-34 82 00
Odengatan 96, 113 22 Stockholm
E-post: kontor@larssonsresor.se
Öppet: månd-tors 9-17, fre 9-15

Vår- & sommarkatalogen för 2020 kommer i januari.

