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Välkommen till ett nytt år med Larssons!
Ett stort tack till alla nya och gamla Larssonsresenärer som väljer att åka med oss gång på gång!
Tänk att det finns så mycket att se och upptäcka. En dagstur på Göta Kanal eller glamourösa dagar
på Franska Rivieran - valet är ditt och vi gör allt för att göra din resa så innehållsrik och bekväm som
möjligt.
Alla som reser med Larssons Resor vet att vi erbjuder det allra bästa! Det innebär att utflykterna
ingår och även hel/halvpension, kunniga reseledare och moderna helturistbussar. God mat serveras
på de värdshus och restauranger som vi valt med omsorg och de hotell vi gästar håller en hög
klass. Resorna ger en fin blandning av natur, kultur, nöjen och framförallt träffar Du andra trevliga
medresenärer.
Även under 2019 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.
Vi ser fram emot dina bokningar - hjärtligt välkommen att lämna vardagen hemma, uppleva nya
miljöer och träffa andra trevliga resenärer på en resa med oss på Larssons.
Varmt välkommen!
Helene, Peter, Anna-Clara, Jenny, Rebecca och hunden Buster

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).
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Vi arrangerar och skräddarsyr resor till
pensionärs- och intresseföreningar samt
företag och organisationer. Välkomna till
oss för kostnadsfri offert!
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Nya hyss med Hjalmar & gänget

Rättviks Vårmarknad

Avresa från Uppsala kl. 8.45, Stockholm kl. 10,
Södertälje kl. 10.30

Avresa från Stockholm kl. 7

Fredag 1 mars

Färden går till Dufweholms Herrgård där lunch dukas
fram. Sedan hälsas vi välkomna till Bruksteatern i
Brevens Bruk (ca 4.5 mil söder om Örebro). Hjalmar
är en, minst sagt, seg gubbe. Om hängslena håller och
sandalerna inte klämmer så står han på scenen igen
med välkammad tofs och helt nyskriven revy. Om
det ligger ett uns av sanning i talesättet att ”ett gott
skratt förlänger livet” är vi övertygade om att publiken
kommer att lämna föreställningen som ystra tonåringar.
Tillsammans med Peter Flack ser vi på scenen Marie
Kühler, Peter Kjellström, Amanda Flack, Stephan
Bergs revyorkester och en eller annan överraskning.
Åter i Stockholm omkring klockan 20.30.
Pris:

1 290:-

Orphei Drängars Vårkonsert
med Christina Nilsson
Lördag 27 april
Avresa från Södertälje kl. 9, Stockholm kl. 10,
Uppsala kl. 11

Dagen börjar på Ulva Kvarn där hantverkare inom
olika områden presenterar sina alster i den vackra
kvarnbyggnaden från 1700-talet samt kringliggande
hus. Här finns glashytta, smedja och keramiker. Lunch
serveras i Borgens Restaurang och Festsalar.
Sedan beger vi oss för att njuta av Orphei Drängar och
gästartister. Orphei Drängar anses vara en av världens
främsta manskörer. Varvat med turnéer i Sverige och
världen ger OD regelbundna konserter i hemstaden
Uppsala. Gäst är operasångerskan Christina Nilsson
som har vunnit många prestigefyllda priser, bland
annat utsågs hon 2015 till Birgit Nilsson-stipendiat.
Hösten 2018 fick hon Sixten Gemzéus Stiftelses stora
musikpris – Sveriges nu största nationella musikpris.
Vidare har hon debuterat på Kungl. Operan med
titelrollen i Aida med stor framgång och fantastiska
recensioner. Vid OD:s Vårkonsert sjunger hon ur den
stora romantiska operarepertoaren. OD:s repertoar
sträcker sig som brukligt från den romantiska musiken
till 1900-talets portalstycken. Därutöver framförs
givetvis ett knippe vårsånger för att hylla den vackra
våren och den annalkande ljusa försommaren. Åter i
Stockholm omkring klockan 18.
Pris:

1 090:-

Lördag 4 maj

Så var det dags att åka till den traditionella, årliga
Vårmarknaden i Rättvik. Här finns allt mellan
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 gammal och ung.
Åter i Stockholm omkring klockan 19.
OBS! Endast bussresa t/r. Reseledare medföljer ej.
Pris:

390:-

Hemliga Resan
Torsdag 9/5 och 5/9

Avresa från Stockholm kl. 9, åter kl. 18

Så spännande att inte veta vart resan går
Men vi kan lova att du en upplevelse får
Tillsammans med andra som gillar äventyr
När vi mot hemliga mål bussen styr!
Pris:

990:-

Göta Kanal och Brunneby Musteri
Lördag 25/5 och 10/8

Avresa från Stockholm kl. 9.30, Södertälje kl. 10

Färden går till Borensberg i Östergötland där vi gör ett
besök på Brunneby musteri med sitt stora sortiment av
safter, marmelader m.m. Sedan går vi ombord på M/S
Wasa Lejon som avgår klockan 14. Nu väntar en härlig
tur på Göta Kanal med inte mindre än nio slussar och
två akvedukter. En sen lunch serveras ombord omkring
klockan 15. Vår buss möter oss i Berg klockan 17.30.
Åter i Stockholm omkring klockan 21.
Pris:

1 190:-
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Konst i Villa Akleja

Grythyttans Gästgivaregård

Onsdag 29 maj

Onsdag 5 juni

Avresa från Stockholm kl. 9

Avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30

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.

Åter i Stockholm omkring klockan 20.

med Clas Moser

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).

Vi välkomnas av Clas 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. Vi bjuds kaffe med kaka och njuter
av konsten.
Lunch serveras i Vaxholm och sedan finns tid för egna
strövtåg i den pittoreska bebyggelsen.
Åter i Stockholm omkring klockan 16.
Pris:

6

1 290:-

och Skultuna

Färden går till Grythyttans Gästgivaregård som sedan
1641 har välkomnat gäster och är därmed ett av de
äldsta gästgiverierna i Sverige! Här njuter vi av en god
lunch i den anrika miljön. Vi fortsätter till Skultuna. Här
vankas eftermiddagskaffe med bulle och vi ser en film
som handlar om bruket och dess historia. Naturligtvis
ges möjlighet att fynda i fabriksbutiken.
Pris:

1 090:-

Carl Larssons Sundborn
Lördag 8 juni

Avresa från Stockholm kl. 8, Uppsala kl. 9

I år skulle Carl Larsson ha fyllt 100 år! Färden går till
hans hem i Sundborn, ett allkonstverk som Carl och
Karin Larsson skapat tillsammans. Med sitt måleri har
Carl Larsson gett oss en nationalskatt. Karin var utbildad
på Konstakademin i Stockholm men vid hennes makes
sida kom hennes konstnärliga uttryck mer att kretsa
kring hemmet. De flesta textilier på gården är skapade
av Karin, som också ritade en del möbler. Vi får en
visning av huset och lunch serveras på Hyttstugan. Det
ingår även entré till Konstutställningen i närbelägna
Kvarnen.
Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.
Pris:

1 190:-

DAGSRESOR

Blomsterprakt på Wij Trädgårdar

Viltsafari i Roslagen

Lördag 29 juni

Avresa från Södertälje kl. 8, Stockholm kl. 9

med Ockelbo Marknad

Fredag 12 juli

Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.

Färden går till Roslagen och vi kommer till Samstorps
Gård. Här bjuds på kaffe med bulle och sedan tar
vi plats i vagnarna för en guidad tur i vilthägnet.
Här finns kron- och dovhjort, visenter, mufflonfår,
vildsvin, hästar, hönor och kaniner. Vi gör uppehåll
för att mata djuren och förhoppningsvis får vi även se
årets barnkullar! Det berättas om verksamheten och
på gården finns även diverse produkter till försäljning
som gårdens eget kött och rökt fisk samt ostar, ägg
och mycket annat från lokala producenter. Resan går
vidare till Marholmen i underskön skärgårdsnatur. Här
serveras en sen lunch och vi njuter av sommardagen.

Pris:

Åter i Stockholm omkring klockan 17.

Avresa från Stockholm kl. 8.30, Uppsala kl. 9.30

Wij Trädgårdar har fått pris för Sveriges vackraste
park samt Stora turismpriset. Wij är ett unikt centrum
för nordisk trädgårdskultur i Ockelbo. Här varvas
odling och mat med konst och hantverk. En guide
tar oss med och berättar om denna vackra plats med
sin blomsterprakt. Lunch serveras i Trädgårdsköket
där de låter varje årstid erbjuda sin läckerheter. Mätta
och belåtna åker vi vidare till Ockelbo för att under
eftermiddagen fröjdas på den årliga sommarmarknaden.

1 190:-

Pris:

Linnés Hammarby
Fredag 5 juli

Avresa från Södertälje kl. 8, Stockholm kl. 9

Vi kommer till Linnés älskade Hammarby där en guide
visar oss hus och park och berättar den fascinerande
historien om mannen som gav blommorna sina namn.
Gården Hammarby är en av Sveriges mest stilriktigt
bevarade 1700-talsgårdar. Den köptes av Carl von
Linné 1758 som en tillflykt från Uppsalas osunda
miljö. Här speglas både Carl von Linnés privatliv och
hans vetenskapliga gärning.
I den lummiga parken frodas många av de växter
Linné själv odlade. Från höjden ovanför gården kan
man njuta av utsikten och drömma sig tillbaka till
1700-talets landskap. Resan går vidare in till Uppsala
för lunch och sedan ges tid att upptäcka Uppsala.

1 190:-

Nynäs Slott

och Stendörrens Naturreservat
Onsdag 17 juli
Avresa från Stockholm kl. 9, Södertälje kl. 9.30

Färden går till Nynäs Slott, framförallt känt för sina
magnifika barockstucktak. En guide berättar om slottets
intressanta historia innan lunch serveras på Orangeriet
i slottsparken. Under eftermiddagen kommer vi till
Stendörrens Naturreservat med utställningar om
skärgårdens rika växt- och djurliv. Sedan beger vi oss
ut på hängbroar i den sörmländska skärgården. Det är
vackert så det förslår så glöm inte kameran!
Åter i Stockholm omkring klockan 17.
Pris:

1 190:-

Åter i Stockholm omkring klockan 17.30.
Pris:

1 190:-
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Kolmårdens Djurpark
Onsdag 31 juli

Avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30

Vi kommer till Kolmården och börjar med en buffélunch.
Naturligtvis ingår en tur genom Safariparken där vi ser
alla vilda djur! Vi sitter i gondoler som svävar över
marken. Delfinshow ingår och tid ges att upptäcka
parken på egen hand och fascineras på nära håll av
apor, elefanter, giraffer och andra djur.
Åter i Stockholm omkring klockan 19.
Pris:

1 390:–

Opera på Skäret ger Trollflöjten

Det Medeltida Söderköping

Avresa från Stockholm kl. 9.30

Avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30

Lördag 3 augusti

Vid stranden av sjön Ljusnaren mitt i Bergslagen
ligger ett unikt operahus. I denna klassiska gruvoch skogsbygd har Opera på Skäret under de senaste
tretton åren etablerat sig som Sveriges ledande
sommaropera. Här spelas varje sommar de stora verken
ur operahistorien. Sångare från världens alla hörn
kommer för att sjunga i det mytomspunna operahuset
med sin numera världsberömda akustik.
I sommar ges Trollflöjten av Mozart, operan är i två
akter och kommer att sjungas på originalspråket tyska.
Det finns textmaskiner som översätter till svenska.
Örebros Svenska Kammarorkester står för musiken.
Varje uppsättning på Opera på Skäret besätts med
solister på högsta internationella nivå, var och en
handplockad för sina specifika kvaliteter. Genom
åren har en lång rad världsstjärnor sjungit här och
flera utländska solister har debuterat för den svenska
publiken på Opera på Skärets scen.

Onsdag 7 augusti

Efter att Dick Harrison har släppt en bok om det
medeltida Söderköping har den lilla pittoreska
sommarstaden blivit nästan lika het som på den tiden då
staden under medeltiden var en av de största i Sverige!
Söderköping växte fram under 1300-talet i det inre av
viken Slätbaken. Staden kom att bli en av de viktigaste
hamnstäderna under medeltiden och hade förbindelser
med Hansan. Hit förlades kungliga kröningar,
herremöten, biskopsmöten, riksdagar och andra viktiga
sammankomster. Efter en guidad stadsrundtur till fots
beger vi oss till anrika Söderköpings Brunn där lunch
serveras. Tid ges att shoppa och strosa på egen hand.
Varför inte titta på båtarna vid Göta Kanal och ta en
glass på Smultronstället som sägs ha världens största
glassmeny?
Åter i Stockholm omkring klockan 18.
Pris:

990:-

Sångare och produktionsteam är inte klara vid tiden
för katalogens tryckning, vänligen se vår hemsida
för uppdaterad information. Färden går först till
Wirsbo Herrgård för lunch i klassisk miljö. Resan
går vidare till Skärets operascen som är inomhus. Vi
intar våra parkettplatser och njuter av årets fantastiska
operaföreställning Mozarts Trollflöjten. För mer
information om föreställning se s.43
Vi stannar för möjlighet att få sig något till livs på
hemvägen (ingår ej i resans pris).
Åter i Stockholm omkring klockan 23.00.
Pris:

8

1 590:Foto: Monica Stangel Löfvall

DAGSRESOR

Åland över dagen

Onsdag 21 augusti
Avresa från Stockholm kl. 7.30

Åland

Norrköpings Konstmuseum
och Löfstad Slott
Onsdag 14 augusti

Avresa från Uppsala kl. 6.45, Stockholm kl. 8,
Södertälje kl. 8.30

Museets historia började vid förra sekelskiftet med en
generös donation av Pehr Swartz, känd snusfabrikör
och hängiven konstälskare. Hans gåva av flera hundra
välkända konstverk ställdes ut i Villa Swartz, som då var
både museum och bibliotek. 1946 flyttade museet till
den nuvarande museibyggnaden vid Kristinaplatsen.
Samlingarna fortsatte att växa med fokus på 1900-tals
konst. Därför har konstmuseet idag en av landets bästa
samlingar av svensk modernism. De flesta av våra
nyskapande och mest uppmärksammade konstnärer
finns representerade här.
En guide visar oss en av landets finaste samlingar
svensk modernism med namn som Sigrid Hjertén,
Einar Jolin, Isaac Grünewald m.fl. Sedan går färden
till Löfstad Slotts Värdshus där lunch serveras. 1926
stannade tiden på Löfstad slott. Slottet vilar nu i sin
park, oberört av tidens gång. En guide tar oss med
på en resa tillbaka genom seklerna. 1926 dog Emilie
Piper som var slottets sista ägarinna. Slottet byggdes
på 1600-talet och har sedan dess aldrig sålts, vilket gör
slottet unikt. Tack vare en önskan i den sista ägarinnans
testamente har slottet kunnat förbli levande.
Åter i Stockholm omkring klockan 18.
Pris:

1 190:-

Bussen åker till Grisslehamn för vidare färd med
Eckerö Linjen i två timmar. Lokalguide möter vid
hamnen och tar oss med på en händelserik dag. Vi ser
det ståtliga Post- och Tullhuset och mysiga fiskeläget
i Käringsund. Sedan går färden via Finström till
Sund och den lilla utställningen i gamla telegrafen
som visar Bomarsundsområdet före Krimkriget.
Efter besöket stannar vi även vid Notvikstornet med
en fantastisk utsikt, där vi kan studera kanonerna i
verklig storlek. Kaffe och Ålandspannkaka serveras
på Jan-Karlsgårdens Wärdshus. På området finns även
ett friluftsmuseum och fängelsemuseum. Resan går
vidare till Mariehamn, Ålands enda stad. Vi gör en kort
guidad tur med bussen innan vi tar farväl av vår guide.
Resan går vidare till Eckerö för hemresa med Eckerö
Linjen. Ombord avnjuts åländskt smörgåsbord och vi
beräknas vara hemma omkring klockan 21.
OBS! Ta med giltigt pass.
Pris:

1 190:-

Bonnierska Konstsamlingen på
Nedre Manilla och Rundtur på
Djurgården
Torsdag 12 september

Avresa från Uppsala kl. 9.15, 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.
Högst uppe i Kaknästornet har man dukat upp lunch
för oss som avnjuts med en hänförande utsikt över
vår vackra stad. 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:

990:-

9

Blekingepåsk

med Vingård, Mörrumslax och Marinmuseum
18 april – 4 dagar, avresa från Uppsala kl. 7.15, Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9
Skärtorsdag. Färden går till Tranås och lunch serveras
i trivsam miljö på Badhotellet. Resan går vidare i den
vackra naturen över Småländska Höglandet. Ankomst
till Ronneby Brunn för middag och övernattning i tre
nätter. Hotellet har rötter från 1897 och är omgivet
av en ljuvlig Brunnspark, som också blivit utsedd
till Sveriges vackraste park. För information och
bokning av SPA-behandlingar, kontakta hotellet direkt
0457–75000.
Långfredag. Frukosten står framdukad och efter
det tar vi en tur med bussen till Karlskrona som är
en gammal örlogsstad. Mitt i den historiska miljön
ligger Karlskronas Marinmuseum vackert på en
pir ut i skärgården. Här får vi en guidad visning om
den svenska marinens händelserika historia. Lunch
serveras på Scandic med Karlskronas bästa utsikt. Vi
åker vidare för vinprovning och visning på Vingården
Stora Boråkra, en praktfull gård från 1880-talet med
en ovanlig gröda på ägorna. Med sina 3000 vinstockar
är vinodlingen störst i Blekinge och bland de större i
Sverige. Tillbaka på hotellet väntar gemensam middag.

Påskafton. Mätta och belåtna efter frukosten åker vi
till Mörrumsån som är en av världens mest välkända
laxälvar. Vi får höra om laxens och havsöringens liv
och historien om laxfisket i Mörrum som sträcker sig
tillbaka till 1231. På restaurang Kronolaxen blir vi
sedan serverade en vällagad lunch med fokus på lokala
producenter. Eftermiddagen är fri för att några timmar
njuta av hotellets SPA eller ta en promenad i den vackra
Brunnsparken. Påskbuffén står sedan framdukad på
hotellet.
Påskdagen. Efter frukost tackar vi Ronneby Brunn
för en härlig vistelse och färden går till Kalmar Slott
för att känna historiens vingslag. Här får vi en guidad
visning av paradvåningen och får höra om de som
bott och verkat där. Avslutningsmåltid serveras på
Fredriksbergs Herrgård i avkopplande miljö.
Åter i Stockholm omkring klockan 19.
Pris per person i dubbelrum: 		
Enkelrumstillägg: 			

6 390:250:- per natt

Brunnshallarna i Ronneby

Karlskrona Marinmuseum
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Påsk på Österlen med Konstrunda
18 april - 4 dagar, avresa från Uppsala kl. 6.45, Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30
Att fira påsk på Österlen har blivit en härlig
tradition för oss och även i år bor vi i hjärtat av
Österlen på anrika hotell Svea i Simrishamn, som
ligger med vacker utsikt över hamnen. Vi besöker
årets konstrunda som har hållits i mer än femtio
år!
Skärtorsdag. Resan går förbi Söderköping till
Västervik där lunch serveras på Stadshotellet. Färden
går vidare genom Småland och Blekinge. Snart når vi de
berömda Brösarps backar, kända från Hasse och Tages
film Äppelkriget. Väl i Simrishamn tilldelas våra rum
på Hotell Svea. Kanske hinner du med en promenad
innan middag? Strosa i den gemytliga atmosfären med
korsvirkeshus i de pittoreska gränderna. Middag på
hotellet.
Långfredag. Efter frukost går bussen norrut till
Kiviks musteri. Där har vi möjlighet att handla olika
äppelprodukter, allt från olika typer av must, cider,
marmelader, chutneys och mycket annat. De som vill
kan titta in i Äpplets hus för att höra om olika sorters
äpplen.
Lunch serveras och färden fortsätter till fiskeläget
Kåseberga, 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! På kvällen dukas påskbuffén
fram på hotellet.

Ale Stenar
Påskafton. Efter frukost åker vi till Tjörnedalagården
och ser samlingsutställningen för medverkande
konstnärer i årets konstrunda som arrangeras av Östra
Skånes Konstnärsgille. Lunch serveras på Blåsingsborg
som ligger med en vacker vy över det böljande
landskapet. Under dagen besöker vi konstnärer och
hantverkare i deras ateljéer. Tillbaka på hotellet dukas
middag fram.
Påskdagen. Frukost serveras och sedan går färden
till det fina Ljungbergsmuseet i Ljungby. Förutom
Sven Ljungbergs och Ann Margret DahlquistLjungbergs konst visas här temporära utställningar.
Avslutningsmåltid serveras på Hooks Herrgård.
Åter i Stockholm omkring klockan 20.
Pris per person i dubbelrum:		
Enkelrumstillägg:			

6 690:250:- per natt
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Påsk med Konstrunda runt Fryken

samt Lars Lerin, Rackstad och Klässbols Linneväveri
19 april – 3 dagar, avresa från Uppsala kl. 7.45, Stockholm kl. 9, Södertälje kl. 9.30
Långfredag. Resan går till Karlslunds Herrgård där
lunch dukas fram. Sedan fortsätter vi in i Sagans
Landskap Värmland för en guidad tur i Lars Lerins
Konsthall Sandgrund. 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. Fyllda av intryck beger vi oss till centralt
belägna Scandic Winn Hotell i Karlstad. Vi samlas för
gemensam middag på hotellet.

fann inspiration i naturen och människorna och
man återvände ofta och gärna. Sahlströmsgården
har fått sitt namn efter storbonden Per Sahlström,
”Fryksdalskungen” kallad. Av hans tio barn kom, till
bondens stora förtret, tre att bli konstnärer. Anna blev
målarinna, Bror skulptör och träsnidare och Ida – som
pappa ansåg vara ”gårdens bäste dräng” – ville hellre
väva och designa textilier och möbler. Här serveras
lunch och vi får höra gårdens fascinerande historia! Till
kvällen dukas middag fram på hotellet och vi umgås i
glada vänners lag.

Påskafton. Frukostbuffé dukas fram och sedan ägnar
vi dagen åt Konstrundan runt Övre Fryken. Sedan förra
påsken har flitens lampa lyst i ateljéerna och spåren
av utflykterna till nära och fjärran platser kommer
att märkas. Speciellt välkomnas alla gästutställare
som bidrar till variationen på konstrundans palett. Vi
kommer till Sahlströmsgården som är en skattkammare,
fylld med minnen av märkliga konstnärsöden. Här
samlades från sekelskiftet och framåt, konstnärer
och kulturpersonligheter från hela landet. Man

Påskdagen. Efter frukost bär det av till
Rackstadmuseet utanför 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.
Pris per person i dubbelrum: 		
Enkelrumstillägg: 			

4 490:250:- per natt

Foto: Øivind Lund

Upphovsrätt: Lars Lerin

Rackstadmuseet

Klässbols Linneväveri
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Påsk på Gimo Herrgård
21 april – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 9, Uppsala kl. 10
Påskdagen. Färden går till Öregrund där vi besöker
Sjöfarts- och Hantverksmuseet. Lunch serveras under
dagen. Vi anländer till Gimo Herrgård lagom till
eftermiddagskaffet. Herrgården från 1700-talet minner
om järnbrukets glansdagar och visst kan vi höra brukets
tidigare ägare Louis de Geer tassa i korridorerna? Vi
tilldelas våra rum som är fördelade i huvudbyggnad
och omgivande flyglar. Till kvällen dukas Påskbuffén
fram och vi umgås i de fina salongerna.

Annandagen. Efter frukost kanske du unnar
dig en SPA-behandling. I Sjöstugan finner du en
bastu, tre utomhusjacuzzier, badbrygga för bad
året runt, behandlingsrum samt en bar och lounge
med panoramautsikt över sjön. Följ med på en
Bruksvandring innan lunch serveras. Avresa efter
lunch.
För information och bokning av SPA-behandling ring
hotellet direkt 0173-88900.
Åter i Stockholm omkring klockan 15.
Pris per person i dubbelrum:		
2 990:Enkelrumstillägg:			300:-

Gimo Herrgård
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Alma Löv och Deje Kraftstation
3 maj – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9
”Kan ni inte ordna en resa till Alma Löv?”
Den frågan har vi fått så många gånger och nu
äntligen kan vi erbjuda en resa till det omtalade
samtidskonstmuseet.
Fredag. Färden går till Gamla Kraftstationen i Deje
som anlades i början av 1900-talet. Idag är den omgjord
till en unik konsthall med kärlek och energi i väggarna.
Vi ser de aktuella utställningarna och åker vidare till
Alma Löv Museum. Här bjuds enklare lunch innan vi
upplever det spännande området med dess fantasifulla
paviljonger i naturen och huvudbyggnad, samtliga

innehållandes utställningar. Middag och övernattning
på Scandic Winn Hotell i Karlstad.
Lördag. Efter frukost åker vi till Rackstadmuseet
utanför Arvika där en guide visar oss de fina konstsamlingarna med verk av bl. a. Christian Eriksson och
Gustaf Fjaestad. Lunch serveras på Gate Gästgiveri
och under eftermiddagen besöker vi även Klässbols
Linneväveri med sina klassiska produkter. Åter i
Stockholm omkring klockan 20.
Pris per person i dubbelrum:		
2 590:Enkelrumstillägg:			250:-

Sommarpärlor! Birgit Nilsson Museum, Mölle, Sofiero och Visingsö
17 maj – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 7.30, Södertälje kl. 8
Fredag. Vi färdas söderut igenom ett sommarfagert
landskap och möts snart av vyn över Vättern. Vi färjar
över till Visingsö och där väntar vår lunch. Med vår
buss gör vi en rundtur på sagoön, förbi blommande
sommarängar. Vi ser Visingsborgs slottsruin och stannar
till vid Kumlaby kyrka. Efter en härlig eftermiddag på
Visingsö åker vi den vackra vägen längs Vätterns strand
till centralt belägna Elite Hotel Mollberg i Helsingborg.
Gemensam middag på hotellet serveras.

tid att strosa längs strandpromenaden eller i de äldre
kvarteren innan middag dukas fram på hotellet.
Söndag. Frukost dukas fram och sedan beger vi oss åter
till Gränna. Vi passar på att stanna till så gottegrisarna
kan handla en strut av de berömda polkagrisarna.
Lunch serveras på Hamnkrogen och sedan väntar ett
mycket intressant besök på Grenna Museum där vi får
höra om stadens son S. A. André och hans ballongfärd.
Åter i Stockholm omkring klockan 19.

Lördag. Efter frukost beger vi oss till Birgit Nilsson
museet. Här upplever vi gården där hon lekte som Pris per person i dubbelrum:		
barn och där hon drömde om ett liv i sångens och Enkelrumstillägg: 			
operans värld! Vi guidas runt i boningshuset och ser
den intressanta utställningen om hennes liv. Vi åker
vidare till den vackert belägna och klassiska badorten
Mölle. Här bjuds lunch på Grand Hotel. Mätta och
belåtna åker vi vidare till Sofiero Slott och Trädgårdar.
Historien om Sofiero börjar 1864, då byggde kronprins
Oskar och hans hustru Sophia sitt sommarslott. 1905
fick Sofiero nya ägare då sonsonen Gustaf Adolf gifter
sig med Margareta från England och fick Sofiero i
bröllopspresent. Det var också då som trädgården
fick en mera framträdande roll. Margareta var mycket
kunnig på trädgårdar och på Sofiero anlades helt nya
områden av rabatter, stenläggningar och planteringar.
När Margareta gick bort 1920 fortsatte kronprins
Gustaf Adolf arbetet i trädgården varje sommar. En
guide tar oss runt och berättar om parken och slottet.
Ingen guidning i slottet sker. Åter i Helsingborg finns
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Foto: Anders Ebefeldt

4 790:250:- per natt

Sofiero Slott

Bornholm – Solens Ö
20/5 och 22/8 - 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 7.30, Södertälje kl. 8
Följ med oss till sommarens härliga resmål –
den danska ön Bornholm. Här ser vi märkliga
fornminnen och fiskebyar med små hus.
Landskapet är mycket skiftande med vackra
bokskogar och branta klippformationer vid havet.
Dag 1. Bussen kör längs Vätterns östra strand till
Hooks Herrgård där lunch serveras. På eftermiddagen
kör vi vidare mot Ystad och båten till Bornholm
som avgår klockan 18.30. Ombord bjuds middag
innan båten lägger till i Rönne hamn där bussen tar
oss till det uppskattade Hotell Griffen där vi bor i tre
nätter. På hotellet finns en trevlig SPA-avdelning som
hotellets gäster har fri tillgång till. Behandling ingår ej.
För mer information och bokning av SPA-behandling
ring 0045 42 36 88 83.
Dag 2. Dagen inleder vi med frukost och efter en
rundtur i Rönne besöker vi det säregna landskapet
vid Due Udde, med den otroligt vita sanden. Här är
sanden så fin att den tidigare användes vid tillverkning
av timglas. Under turen kommer vi förbi de pittoreska
städerna Nexö och Svaneke. Nexö är den näst största
staden på Bornholm. Det är en stad som i allra högsta
grad präglas av fiske. Svaneke är en av de bäst bevarade
städerna med gammal stil i Danmark. För övrigt är det
också den stad där solen skiner först, i hela Danmark.
Här finns möjlighet till lunch och vi får sedan lite tid på
egen hand att strosa omkring.
Vi passerar Almindingen, öns stora skog. Vi kommer
till ”blomsterstaden” Åkirkeby. Framåt kvällen
kommer vi till vårt hotell för en stunds avkoppling,
innan det är dags för gemensam middag.

Dag 3. Vi börjar dagen med en härlig frukost. Denna
dag ska vi göra en rundtur till de norra delarna av ön.
Vi ser vackra klippformationer, naturscenerier, och
mäktiga Hammershus - beläget på sin klippa 74 meter
över Östersjön. Det är den bäst bevarade medeltida
försvarsanläggningen i Norden, näst ringmuren i
Visby. Vi passerar den nordligaste delen av Bornholm
med tvillingstäderna Sandvig och Allinge.
Vi kör söderut längs ”Bornholms Riviera” - en
kantig kuststräcka som präglas av klippor och små
vikar med ett rikt fågelliv. Vid Helligdomsklipporna
studerar vi Bornholms klippor på nära håll. Vi besöker
Konstmuseet och serveras lunch. Därefter fortsätter
vår färd mot Gudhjem, en underbar idyll med branta
gator och sköna hus där blommor frodas. Vi åker med
bussen på de slingrande gatorna i byn ner till hamnen
där ”Pelle Erövraren” spelades in. Inte långt från
Gudhjem ligger Österlars Rundkirke. Vi gör ett besök
i kyrkan, som är den största av de fyra rundkyrkorna
som finns på ön. Gemensam middag på hotellet.
Dag 4. Frukost serveras och sedan tar vi båten till
Ystad. Färden fortsätter med buss genom Österlen och
lunch dukas fram under dagen. Färdne fortsätter genom
Blekinge och Småland, vi stannar för nödvändiga
raster.
Åter i Stockholm omkring klockan 22.30.
Lunch ingår ej dag 2.
OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum: 		
Enkelrumstillägg: 			

6 590:350:- per natt

Österlars Rundkirke
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Hälsingegårdar
24 maj – 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Uppsala kl. 9.30
Fredag. Vi åker upp till sagolikt vackra Hälsingland.
På Tönnebro Värdshus väntar lunch innan färden går
vidare till Alfta och Migranternas Hus. Här får vi
höra om den första massemigrationen från Sverige
till Amerika som ägde rum år 1846. Bishop Hill i
Illinois var målet för Ersk Jansarna, en religiös sekt
som grundade ett unikt samhälle. Ett mycket stort antal
av utvandrarna kom från Alfta och övriga socknar i
Hälsingland. Här bjuds även kaffe och hembakat innan
färden går vidare till Bollnäs. Middag och övernattning
i tre nätter på centralt belägna Scandic Hotel.
Lördag. Efter frukost åker vi till den levande
Hälsingegården Engbergs i Stavsäter för en guidad
visning. Här bakas det tunnbröd så självklart bjuds vi
kaffe och tunnbrödsrulle.
Därefter gör vi ett besök på Ljusdals Fornminnes och
Hembygdsgård i Ljusdal där vi även kommer att äta
en gemensam lunch. Vi avslutar dagen med en guidad
visning på Hälsingegården Bommars i Tallåsen.
Middag på hotellet.

Världsarvsgården Bommars
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Söndag. Efter frukost beger vi oss mot Järvsö.
Här kommer vi att få en guidad visning på Harsens
Fäbodmuseum. Lunch äter vi på Harsagårdens
restaurang. Middag på hotellet.
Måndag. Frukostbuffén lockar och sedan beger vi oss
till Växbo Lin som är Skandinaviens enda linspinneri
och väveri. Metervara, servetter, handdukar, här finns
allt. Vi får en guidad tur och ser också Trolldalen,
Sveriges bäst bevarade linberedningsverk från
1800-talet. Här finns små timmerhus med fullt
fungerande vattendriven linklapp, skäkt samt linbodar.
På området finns även krukmakeri, tunnbrödsbageri
och hantverk. Lunch serveras och färden går vidare
hemåt.
Åter i Stockholm omkring klockan 19.
Pris per person i dubbelrum: 		
Enkelrumstillägg:			

3 990:250:- per natt

Försommar vid Vättern

med Visingsö, Ellen Keys strand, Vadstena
8 juni - 2 dagar, avresa från Uppsala kl. 6.45, Stockholm kl.8, Södertälje kl. 8.30
Lördag. Vi färdas söderut igenom ett sommarfagert
landskap och möts snart av vyn över Vättern. I Gränna
passar vi på att stanna till och gottegrisarna kan handla
en strut av de berömda polkagrisarna. Vi färjar över till
Visingsö och där väntar vår lunch.

författare, pedagog, fredsivrare och kvinnosakskämpe.
Hon lät bygga sitt älskade Strand i början av förra seklet
och det är inspirerat av Italien, jugend, den svenska
herrgården och inte minst hennes eget barndomshem
Sundsholms herrgård. Här får vi en intressant visning.

Med vår buss gör vi en rundtur på sagoön, förbi
blommande sommarängar. Vi ser Visingsborgs
slottsruin och stannar till vid Kumlaby kyrka. Efter
en härlig eftermiddag på Visingsö åker vi den vackra
vägen längs Vätterns strand till Jönköping och Elite
Hotel. Middag på hotellet.

Färden fortsätter och i Vadstena stannar vi för
lunch. Tillsammans med vår reseledare gör vi en
promenad i den välbevarade trästaden med sina
kullerstensgränder, imponerande Vasaborg och Heliga
Birgittas klosterområde. Innan hemkomsten stannar vi
till i Gamla Linköping.

Söndag. Efter hotellets rikliga frukostbuffé åker vi
vidare till Ellen Keys Strand som ligger vackert vid
Vättern. Ellen Key var en världsberömd visionär,

Åter i Stockholm omkring klockan 18.
Pris per person i dubbelrum: 		
2 990:Enkelrumstillägg: 			250:-

Dalslands Kanal och Läckö Slott
16 juni – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30.
Söndag. Vi åker längs Mälarens södra sida förbi Örebro
och över Kilsbergen. Lunch serveras på Stadshotellet
i Kristinehamn. Snart når vi det vilda och vackra
Dalsland och besöker Gammelgården i Bengtsfors,
Västsveriges största friluftsmuseum. Middag och
övernattning på First Hotel Bengtsfors.
Måndag. Frukost smakar bra och sedan väntar en tur
på Dalslands kanal som många anser vara världens
vackraste kanal med sina 254 km och 31 slussar. En enda
mil är grävd kanal och resten är naturligt sjösystem.
Båtturen startar i Bengtsfors och avslutas vid kanalens
största sevärdhet Akvedukten i Håverud, en genialisk
lösning på ett stort problem. Det verkade inte möjligt
att bygga en kanal och slussar här p.g.a. den mjuka
berggrunden och den djupa kanjonliknande dalen där
älven störtade fram. Den ansvarige för projektet, Nils
Ericsson, förordade att en akvedukt skulle byggas över
den svåraste delen och att kanalens övre del skulle
läggas på en hylla på berget. Detta gjorde man och
nu finns även en järnvägsbro och en landsvägsbro på
samma plats!
Under vår tur serveras lunch ombord. Under
eftermiddagen besöker vi Dalslands Konstmuseum.
Här rymmer det bästa av landskapets konst- och
hantverkshistoria, måleri, silver, allmogemöbler,

bruksföremål, keramik och trä. Museet har två stora
konsthallar och ett mindre galleri där utställningarna
växlar. Middag i glada vänners lag på hotellet!
Tisdag. Frukost serveras och det är dags att ta farväl
av Dalsland. Färden går nu söder om Vänern genom
Västergötland till Läckö slott, som ligger vackert på en
udde. Här möter en guide oss och vi får en intressant
visning av slottet. En sen lunch äter vi på en av Sveriges
äldsta gästgivargårdar – Forshem.
Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.
Pris per person i dubbelrum: 		
Enkelrumstillägg: 			

4 290:250:- per natt

Läckö Slott
Foto: Petter Magnusson
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Midsommar i Bohuslän
20 juni – 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30
Saltstänkta klippor och solglittrande vatten
utgör en fantastisk inramning till en härlig
Midsommarresa. Vi bor på lyxiga Strömstad SPA
& Resort, beläget 10 meter från havet! Njut av
saltvattenspoolen och utomhusjacuzzin med en
underbar utsikt över hamnen. För information och

Midsommardagen. Frukost dukas fram och sedan
bär det av till Norge och Halden. Här besöker vi
Fredrikstens Fästningsområde för en guidad tur då vi
får höra den intressanta historien om fästningen och
det oväntade slutet på den svenska invasionen 1718.
Lunch serveras under dagen. Tillbaka på hotellet ges
tid på egen hand, varför inte ta ett dopp? Gemensam
middag dukas fram på hotellet.

Torsdag. Efter att passerat Örebro och Karlstad
kommer vi in i Dalsland. Sen lunch serveras på
Edsleskogs Wärdshus, vackert beläget vid Edslans
strand. Färden fortsätter genom den fantastiska och
vilda naturen till Strömstad. Middag och övernattning
i tre nätter på lyxiga Strömstad SPA & Resort.

Söndag. Efter frukost beger vi oss till Tanumshede
för en visning av Vitlyckehällen (ett av UNESCOS
Världsarv). Färden går sedan till trakterna av Halle- och
Hunneberg där lunch serveras på Ronnums Herrgård.
Hemresan går förbi Mariestad, Örebro och Eskilstuna.

Midsommarafton. En välsmakande frukost dukas
fram och vi möter sedan upp vår lokalguide för en
heldag bland saltstänkta klippor. Vi börjar med båtturen
”Smuggeltur i Skärgården” där vi får höra historien om
smugglarkungen Bremer och hans äventyr i skärgården.
Kaffe och fralla serveras ombord.

OBS! Ta med giltigt pass.

bokning av SPA, vänligen kontakta hotellet direkt
0526-30300.

Åter i Stockholm omkring klockan 20.

Pris per person i dubbelrum: 		
Enkelrumstillägg: 			

7 890:250:- per natt

Efter en intressant tur kommer vi fram till
skärgårdsidyllen Sydkoster för en guidad tur. De
natursköna Kosteröarna är Sveriges mest västliga öar
med ett levande samhälle där bofasta kosterbor uppgår
till knappa 300. Närheten till havet präglar samhället
och största delen av öarna är naturreservat. Ön visar
upp en vacker och dramatisk natur med många olika
skiftningar med sina härliga badstränder, ljunghedar
och små skogar till klapperstensfält med tydliga spår
från istiden. Tillbaka på fastlandet serveras en sen
lunch på Furholmen Restaurang. Här blir det trevlig
stämning med trubadur och allsång innan vi beger oss
tillbaka till vårt hotell. Gemensam middag på hotellet.

Fredrikstens Fästning

18

Foto: Terje Rakke/Nordic Life, Visit Norway

Midsommar i Gästrikland
20 juni – 3 dagar, avresa från Södertälje kl. 8, Stockholm kl. 9, Uppsala kl. 10
Torsdag. Färden går till Lövstabruk, en gång i tiden
landets största järnbruk. Här möts vi av en guide
som tar oss på en historisk resa i herrgården. Lunch
serveras på Leufstabruks Wärdshus och resan går
vidare till Clarion Hotel Winn, centralt beläget i Gävle.
Ta gärna med badkläder för ett dopp i inomhuspoolen!
Gemensam middag på hotellet.

Midsommardagen. Efter frukost tar vi en sväng till
Gamla Gefle, ett område med äldre bebyggelse som
klarade sig undan den stora stadsbranden 1869. Vi
får höra historien om Joe Hill, diktaren, sångaren och
agitatorn som föddes här 1879. Sedan åker vi vidare
till Söderfors Bruk där vi får en guidad tur och serveras
lunch på Söderfors Herrgård.

Midsommarafton. Efter frukost beger vi oss till
Wij Trädgårdar som är ett unikt centrum för nordisk
trädgårdskultur i Ockelbo. En guide tar oss med
och berättar om denna vackra plats med all sin
blomsterprakt. Lunch serveras och därefter startar det
traditionella midsommarfirandet. Tillbaka på hotellet
dukas en midsommarbuffé fram!

Åter i Stockholm omkring klockan 16.
Pris per person i dubbelrum:		
Enkelrumstillägg: 			

4 490:250:- per natt
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Midsommar på Ronneby Brunn
20 juni – 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9
Torsdag. Färden går till Söderköping där vi gör
ett uppehåll vid Göta Kanal. Sedan reser vi vidare
till Västervik där lunch serveras på Stadshotellet.
På eftermiddagen kommer vi till vårt hotell
Ronneby Brunn vid Blekingekusten för middag
och övernattning i tre nätter. För information och
bokning av SPA-behandlingar, kontakta hotellet direkt
0457-75000.
Midsommarafton. Efter frukost kan du njuta av
hotellets SPA. Här kan du stiga in i en behaglig atmosfär
med rofylld musik och utsikt mot den japanska
trädgården. Lunch serveras och på eftermiddagen firar
vi traditionell midsommar i Brunnsparken och till
kvällen står midsommarbuffén uppdukad.
Midsommardagen. Efter frukost kommer vi
till Karlskrona som anses vara en av Östersjöns
finaste städer. Vi gör en rundtur i de välbevarade
örlogshistoriska miljöerna och besöker det berömda
Marinmuseet. Sedan åker vi ut till Aspö i Blekinges
skärgård som är känd för sin vackra natur. Lunch
serveras på Drottningskärs Kastell. Tillbaka i Ronneby
följer de som vill med på en stadspromenad med
reseledaren innan middagen dukas fram.
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Söndag. Frukost serveras och färden går till
Växjö för ett besök i Utvandrarnas hus där vi ser
utställningen ”Drömmen om Amerika” som skildrar
amerikautvandringen 1840-1930. Med hjälp av
modeller, fotografier, statistik, ljudstationer, datorer,
originalföremål och konstverk lever vi oss in i
utvandringens bakgrund, överfarten till Amerika,
bosättningen och förhållanden i det nya landet.
Avslutningsmåltid väntar på fina Tabergstoppen.
Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.
Pris per person i dubbelrum: 		
Enkelrumstillägg: 			

5 990:250:- per natt

Midsommar i Värmland på Selma SPA
med Värmlänningarna på Hembygdsgården i Ransäter
20 juni – 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9
Under våra dagar i Värmland bor vi på Hotell
Selma SPA i Sunne, en av Sveriges finaste
SPA-anläggningar. Vi har det riktigt lyxigt
och ser även det bejublade kärleksdramat
Värmlänningarna som har spelats sedan 1954
på den natursköna hembygdsgården i Ransäter
vid Klarälvens strand. Bygden bjuder på många
besöksmål och vi njuter av konst, historia och en
storslagen natur.
Torsdag. Färden går till Skultuna, 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. Resan går vidare genom
Bergslagen till Grythyttans Gästgivaregård som sedan
1641 har välkomnat gäster och är ett av de äldsta
gästgiverierna i Sverige! Här njuter vi av en god
lunch i den anrika miljön. Middag och övernattning
på Hotell Selma SPA i Sunne. För information och

träsnidare och Ida – som pappa ansåg vara ”gårdens
bäste dräng” – ville hellre väva och designa textilier
och möbler.
Vi får en guidad visning och tar del av ett märkligt
stycke svensk kulturhistoria. Vi lär känna gårdens
personligheter och får en inblick i liv som förtjänar
att bli ihågkomna. I detta magnifika minnesmärke
över sekelskiftets boendemiljö finner du konst och
konsthantverk av bland andra syskonen Anna, Bror och
Ida Sahlström, men också av deras konstnärskamrater
Ivan Augéli, Carl Wilhelmson, Karl Nordström och Siri
Derkert med flera. Under eftermiddagen njuter vi på
vårt hotell och i de vackra omgivningarna. Gemensam
middag på kvällen.

bokning av SPA-behandlingar, kontakta hotellet
direkt 0565-166 10.
Midsommarafton. Efter frukost kanske det lockar
med ett dopp ute eller inne? Sedan beger vi oss till
Ransäters Hembygdsgård där lunch dukas fram.
Därefter ges tid att upptäcka området med ålderdomlig
bebyggelse och utställningar. Här finner du soldattorpet,
jordbruksmuseum, mormors garderob och handelsbod.
Kanske lockar en gammeldags karamellstrut innan det
är dags för traditionellt midsommarfirande? Vi intar
våra platser i amfiteatern ”Gropa”. De flesta platser är
utan ryggstöd men vi har bokat de fåtal platser som har
ryggstöd, så välkommen att luta dig tillbaka och njut av
föreställningen av Värmlänningarna. Tänk på att det är
en utomhusteater så ta gärna med filt och regnkläder. I
pausen serveras vi kaffe med dopp. Tillbaka på hotellet
låter vi oss frestas av den stora midsommarbuffén.

Midsommardagen. Frukost dukas fram och sedan
väntar ett intressant besök på Sahlströmsgården som
är en skattkammare, fylld med minnen av märkliga
konstnärsöden. Här samlades från sekelskiftet och
framåt, konstnärer och kulturpersonligheter från
hela landet. Man fann inspiration i naturen och
människorna. Sahlströmsgården har fått sitt namn efter
storbonden Per Sahlström, ”Fryksdalskungen” kallad.
Av hans tio barn kom, till bondens stora förtret, tre att
bli konstnärer. Anna blev målarinna, Bror skulptör och

Söndag. Efter frukost åker vi till Rackstadmuseet
utanför Arvika där en guide visar oss de fina konstsamlingarna med verk av bl. a. Christian Eriksson och
Gustaf Fjaestad. Lunch serveras på Gate Gästgifveri
och under eftermiddagen besöker vi även Klässbols
Linneväveri med sina klassiska produkter
Åter i Stockholm omkring klockan 20.
Pris per person i dubbelrum: 		
Enkelrumstillägg: 			

7 290:250:- per natt
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Midnattssolens land

med Inlandsbanan och Höga kusten
29 juni – 6 dagar, avresa Stockholm kl. 8, Uppsala kl. 9

Lördag. Bussen kör norrut genom ett grönskande
Sverige till Järvsö för lunch på Stenegård. Vi passar
på att besöka hantverkarna och njuta av örtagårdens
alla dofter. Vi passerar Ytterhogdal och Åsarna till
Östersund för middag och övernattning på Clarion
Hotel Grand. Kanske lockar en kvällspromenad längs
Storsjön i sommarnatten? Kanske ser du Storsjöodjuret
som sedan 1986 är fridlyst av Länsstyrelsen i Jämtland!
Söndag. Efter en tidig frukost lämnar vi Östersund
för en oförglömlig tågresa på Inlandsbanan genom
en storslagen natur. På vägen stannar tåget för lunch
på Bergmans Fisk i Vilhelmina och omkring klockan
14.30 anländer vi till Slagsnäs där vår buss möter oss.
Sedan går färden vidare till Båtsuoj samecentrum. Från
bussen leder en 200 meter spångad stig till det vackert
belägna området där vi får höra berättelser om seder
och bruk. Vi dricker kaffe och smakar torkat renkött
innan färden går vidare till Arvidsjaur för middag och
övernattning på Hotel Laponia.
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Foto: Carl-Johan Utsi

Följ med oss på en fängslande och unik resa
genom Sveriges orörda vildmark. Under dessa
sex fantastiska norrlandsdagar får du uppleva
Norrland när det är som bäst. Njut av vildmarkens storslagna scenerier och upplev spännande
besöksmål, ta del av samisk kultur och njut av
den berömda turen på Inlandsbanan. Vi passerar
Polcirkeln och får uppleva midnattssolen!

Båtsuoj samecenter
Måndag. Efter frukost går färden vidare norrut. Vi
passerar Polcirkeln och diplom utdelas under högtidliga
former. Vi kommer till Jokkmokk, inkörsporten till den
lappländska fjällvärlden som ligger i skogslandet, där
samerna levt sedan urminnes tider. Här har gruvbrytning
pågått sedan 1600-talet och vattenkraften dramatiskt
byggts ut under hela förra seklet. Här har skogsbruket
exploaterat de sista större orörda skogarna. Men här
finns också Laponia, Lapplands världsarv. Här väntar
besök på Ájtte som är huvudmuseum för den samiska
kulturen, specialmuseum för fjällkedjans natur och
kultur. Här blir vi också serverade lunch innan vi far
vidare till Kiruna för middag och övernattning på
Scandic Ferrum.

Tisdag. Frukosten smakar bra. Nu beger vi oss till
Jukkasjärvi och Ice Hotel 365, en nyligen invigd
året runt-öppen isupplevelse på 1200 kvadratmeter
med isbar och isgalleri – allt skapat i snö och is av
utvalda konstnärer från när och fjärran. Väggar, golv
och tak är täckta med is och snö och temperaturen är
fem minusgrader, året om, i den nya byggnaden. Den
kylmaskin som ser till att Icehotel 365 hålls kall under
sommaren drivs av energi från en solcellsanläggning,
och eftersom Jukkasjärvi ligger 200 km norr om
Polcirkeln lyser solen motsvarande 100 dagar i sträck
under sommarhalvåret. Här får vi en visning och
serveras även lunch innan vi far vidare till Skellefteå för
middag och övernattning på Quality Hotel Skellefteå
Stadshotell.

Högakustenbron
Onsdag. Efter frukost går färden till Höga Kusten och
Nordingrå, som anses vara en av de vackraste trakterna
i Sverige. Vi kommer till Mannaminne, ett område
med museer, hantverk och konst med influenser från
när och fjärran. Lunch serveras på Wärdshuset. Vi gör
även ett besök i det genuina fiskeläget Bönhamn och
ser även Barsta Kapell från 1600-talet. Middag och
övernattning på Quality Hotel Sundsvall.

Foto: Asaf Kliger

Torsdag. Efter frukost ges tid att utforska Sundsvall
på egen hand innan vi beger oss vidare. Vi kommer
till fiskeläget Mellanfjärden där en sen lunch serveras
i maritim miljö på Restaurang Sjömärket. Färden går
vidare söderut.
Åter i Stockholm omkring klockan 18.30.
OBS! Hotel Scandic Ferrum är kontantfritt.
Icehotel

Pris per person i dubbelrum:		
Enkelrumstillägg:			

8 990:250:- per natt

Inlandsbanan
Foto: Håkan Wike
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Peter Jöback i Dalhalla

samt besök på Carl Larssons Sundborn
1 juli – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 11
Peter Jöback, en av våra största svenska stjärnor,
återvänder till Dalhalla i sommar. I oktober
2018 släpptes hans efterlängtade nya album
”Humanology” som gick rakt in som etta på
försäljningslistan!
I sommar finns nu möjlighet att uppleva Peter
framföra sina nya låtar och tidigare klassiker,
på det sättet de gör sig bäst, live på Dalhallas
fantastiska scen.
Måndag. Bussen kör till Sala där kaffe och smörgås
serveras på Måns-Ols. Färden går vidare och i Falun
tilldelas vi rum på Scandic Lugnet i utkanten av
Falun. En tidig middag serveras och sedan beger vi
oss till det gamla kalkbrottet som byggts om till en av
landets vackraste konsertlokaler, Dalhalla. Vi njuter av
föreställningen och tillbaka på hotellet väntar kaffe och
nattmacka.

Foto:Aida Chehrehgosha
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Tisdag. En härlig frukostbuffé står framdukad. I år
skulle Carl Larsson ha fyllt 100 år! Färden går till hans
hem i Sundborn, ett allkonstverk som Carl och Karin
Larsson skapat tillsammans. Med sitt måleri har Carl
Larsson gett oss en nationalskatt. Karin var utbildad
på Konstakademin i Stockholm men vid hennes makes
sida kom hennes konstnärliga uttryck mer att kretsa
kring hemmet. De flesta textilier på gården är skapade
av Karin, som också ritade en del möbler. Vi får en
visning av huset och lunch serveras på Hyttstugan. Det
ingår även entré till Konstutställningen i närbelägna
Kvarnen.
Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.
Pris per person i dubbelrum:		
3 490:Enkelrumstillägg:			250:-

Krusenstiernska Teatern ger Trassel
med Robert Gustafsson och Ola Forssmed
5 juli – 3 dagar, avresa från Uppsala kl. 7.15,
Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9
Följ med på en härlig resa till en av landets
finaste sommarteaterlokaler som för tolfte året
i rad presenterar galet rolig fars med några av
landets mest namnkunniga skådespelare!
Med idylliska Krusenstiernska gården som fond
är det lätt att förstå hur sommarteatern i Kalmar
blivit så populär! En förbjuden kärleksaffär
mellan den hale försvarsministern Peter
Rundqvist (Mikael Tornving) och den förvirrade
partisekreteraren Lena Stjernström (Sussie
Eriksson) avbryts abrupt när de i förskräckelse
hittar ett lik (Ola Forssmed) på hotellrummet! I
rädsla för att avslöja sitt skandalösa snedsprång
ber de Peters vimsiga assistent Göran (Robert
Gustafsson) om hjälp. Det här blir startskottet
för en farskarusell som snurrar snabbare och
snabbare där Peter, Lena och Göran desperat
försöker gömma liket och samtidigt avvärja en
påstridig hotelldirektör, en girig kypare, en envis
städerska, en kärlekstörstande sjuksköterska plus
en svartsjuk make och en sviken maka.
Den prisbelönta komediförfattaren Ray Cooney
återbesöker hotellrummet från sin klassiska fars
”Hotelliggaren” och skapar ännu ett perfekt
upplägg för en skrattfylld publiksuccé i högt
tempo full av komiska karaktärer, invecklade
förvecklingar och rafflande upplösningar.
Det blir en trasslig skrattfest med några av
Sveriges roligaste skådespelare tillsammans
på Krusenstiernska teatern, under ledning av
succéregissören Edward Af Sillén.

Fredag. Resan går till pittoreska sommarstaden
Söderköping vid Göta Kanal. Här serveras lunch
i traditionell brunnsmiljö på Söderköpings Brunn.
Färden går vidare till Kalmar och vi tilldelas våra rum
för två nätter på centralt belägna Best Western Plus
Kalmarsund Hotel. Sedan samlas vi klockan 18 för en
kort promenad då vår reseledare berättar om stadens
historia. Gemensam middag på hotellet.
Lördag. Efter frukost går färden till Öland och
sommarstaden Borgholm. Här ges tid till lunch på
någon av de många restaurangerna. Tillbaka i Kalmar
serveras en tidig middag på hotellet. Sedan beger vi oss
till Krusenstiernska Herrgården för att inta våra platser
till den efterlängtade föreställningen. Tänk på att det är
en utomhusteater så ta gärna med filt och regnkläder.
Söndag. Frukost dukas fram och sedan går bussen till
Kosta Glasbruk. Lunch serveras på Eksjö Stadshotell.
Hemfärden går över Småländska höglandet och vi
beräknas vara åter i Stockholm omkring klockan 21.
Lunch ingår ej dag 2.

Öland

Pris per person i dubbelrum:		
Enkelrumstillägg: 			

4 690:250:- per natt
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Malena Ernman i Dalhalla

med Lisa Nilsson och Philip Jalmelid
samt besök på Carl Larssons Sundborn
6 juli – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 11
I många år har Malena Ernman genomfört
storslagna sommarkonserter i det anrika
kalkbrottet utanför Rättvik och 2019 blir inget
undantag – nu är det klart att Malena besöker
Dalhalla för elfte året i rad. Med sig på scenen
har hon i år bland andra Lisa Nilsson som inte
behöver någon närmare presentation. Hon är
en pionjär i den svenska soulhistorien med
hits som Himlen runt hörnet och en röst som
borde fridlysas. Även Philip Jalmelid gästar
föreställningen. Han har fått fantastiska lovord
för sina insatser i Les Misérables, Chess, Doktor
Zjivago, Hair och Jesus Christ Superstar. Han är
aktuell på Oscarsteatern där han gör huvudrollen
i musikalen Såsom i himmelen, baserad på filmen
med samma namn.
Lördag. Bussen kör till Sala där kaffe och smörgås
serveras på Måns-Ols. Färden går vidare och i Falun
tilldelas vi rum på Scandic Lugnet i utkanten av
Falun. En tidig middag serveras och sedan beger vi
oss till det gamla kalkbrottet som byggts om till en av
landets vackraste konsertlokaler, Dalhalla. Vi njuter av
föreställningen och tillbaka på hotellet väntar kaffe och
nattmacka.
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Söndag. En härlig frukostbuffé står framdukad. I år
skulle Carl Larsson ha fyllt 100 år! Färden går till hans
hem i Sundborn, ett allkonstverk som Carl och Karin
Larsson skapat tillsammans. Med sitt måleri har Carl
Larsson gett oss en nationalskatt. Karin var utbildad
på Konstakademin i Stockholm men vid hennes makes
sida kom hennes konstnärliga uttryck mer att kretsa
kring hemmet. De flesta textilier på gården är skapade
av Karin, som också ritade en del möbler. Vi får en
visning av huset och lunch serveras på Hyttstugan. Det
ingår även entré till Konstutställningen i närbelägna
Kvarnen.
Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.
Pris per person i dubbelrum:		
3 490:Enkelrumstillägg:			250:-

Bottenviken Runt
8 juli – 7 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Uppsala kl. 9.30
Måndag. Färden går norrut längs kusten och lunch
serveras på Axmar Brygga i kustbandet. Under
eftermiddagen kommer vi till Sundsvall och gör en
rundtur med bussen innan vi checkar in på anrika Hotel
Knaust i Sundsvall. Här festade träpatronerna en gång i
tiden och kvar finns den berömda trappan! Till kvällen
samlas vi för gemensam middag på hotellet.
Tisdag. Efter frukost åker vi vidare norrut förbi
Örnsköldsvik och lunch serveras på Västerbottens
äldsta värdshus, Levar Hotell. I Luleå tilldelas vi våra
rum på Quality Hotel Luleå och till kvällen dukas
middag fram.
Onsdag. Frukosten dukas fram och sedan åker vi en
tur i Luleå, en skärgårdsstad med en arkipelag om ett
hundratal öar. Stadens centrum är vackert belägen på
en landtunga. Utanför Luleå besöker vi Gammelstads
Kyrkstad, ett av våra svenska Världsarv. Runt kyrkan
finns drygt 400 kyrkstugor, där församlingsborna allt
sedan 1500-talet övernattat i samband med kyrkobesök.
I kyrkstan finns en liten, fast bebyggelse, en kvarleva
från den tid då Luleå stad låg vid kyrkan.
Resan går vidare mot den svensk-finska gränsen och
tvillingstäderna Haparanda och Torneå. Vi kommer till
Kukkolaforsen, en av Torne älvs mest kända forsar.
Här bedrivs sikfiske med anor från 1200-talet. En del
gamla byggnader har restaurerats och man kan än idag
gå ut på de så kallade patorna, långa pålanläggningar
som årligen sätts ut i älven till att håva sik från. Här
serveras lunch och resan går vidare in i Finland
till Kemi. Staden har fått sin speciella prägel av
Kemi älv, som flyter genom kommunen. Vi besöker
ädelstensgalleriet, en unik sevärdhet, vars like man
måste söka efter i hela världen. Här finns en samling
av över 3 000 ädelstenar – från råa stenar till färdiga
smycken. Vi fortsätter längs Bottenvikens kust söderut
till Uleåborg vid Uleälv. Middag och övernattning på
Original Sokos Hotel Arina i Uleåborg.
Torsdag. Efter frukost gör vi en rundtur i staden
tillsammans med lokalguide. Vi besöker den sevärda
domkyrkan och om tid finns tar vi del av den livliga
salutorgshandeln. Sedan åker vi till Karleby, centrum
för mellersta Österbotten och med ca 36 000 invånare.
Här finns den gamla trähusstaden ”Neristan”
en av Finlands största historiska trähusstäder.
Gamlakarleby var en av de 15 städer som Gustav II
Adolf grundlade. Grundläggningsbrevet för ”Gamble

Karlebij” är utfärdat den 7 september 1620. Kungen
skrev grundläggningsbrevet på morgonen, och på
eftermiddagen samma dag grundade han en annan stad
strax bredvid som fick namnet Nykarleby. Tid ges till
lunch. Middag och övernattning på Sokos Hotel Kaarle
i Karleby.
Fredag. Frukosten står framdukad och sedan tar vi
vägen via Jakobstad och Nykarleby, som båda ligger
längst ute i kustbandet. Vi stannar till en stund i
Jakobstad som grundades år 1652 av Ebba Brahe, änka
till Jacob De la Gardie (där av namnet Jakobstad).
Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg föddes
i staden. Vi kommer till Vasa och lunch serveras på
restaurang Strampen innan en lokalguide tar oss
med på en tur i den finska staden som ligger närmast
Sverige. Cirka en tredjedel av stadens invånare är idag
svensktalande. Vi checkar in på Sokos Hotel Vaakuna i
Vasa och äter här kvällens middag.
Lördag. Efter frukost har du lite tid på egen hand i Vasa
innan vi åker till Rauma, som 1991 var den första finska
staden som placerades på UNESCOs Världsarvslista
över kulturminnen. Under 1700-talet omgavs staden
av en tullmur, som bokstavligen förhindrade staden
från att byggas ut. När tullreglerna ändrades under
1800-talet utvidgades staden med ett flertal kvarter.
Tid ges till lunch i Gamla Rauma innan vi gör en
rundtur till fots med en lokalguide. Vi kommer sedan
till Åbo, Finlands äldsta stad. Vi gör en rundtur innan
bussen kör ombord på vår färja där gemensam middag
väntar. Nu har vi tid för att handla i taxfreebutiken och
kanske ses vi också i baren innan det blir dags att säga
god natt.
Söndag. Vi njuter av den fina utsikten medan fartyget
glider in genom Stockholms skärgård. Efter landgång
serveras en tidig frukost på Quality Hotel Nacka och
vi samlar ihop våra intryck från resan innan bussen
fortsätter till Odengatan. Nu kan vi luta oss tillbaka
och minnas några härliga dagar i Sverige och vårt
grannland - Finland.
Lunch ingår ej dag 4, 6 och 7.
OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum/hytt:
Enkelrums/hyttstillägg:		

10 990:250:- per natt
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Skåne med Ven
11 juli – 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 7.30, Södertälje kl. 8
Följ med på en härlig sommarresa till Skåne!
Vi gör en heldagsutflykt till Ven och får höra
den spännande historien om stjärnforskaren
Tycho Brahes liv och leverne. Vi kommer
även till Övedskloster som är en av Sveriges
förnämsta rokokobyggnader. Bor gör vi i kanten
av studentstaden Lund med sin välbevarade
stadskärna fylld av charmiga korsvirkeshus
med stockrosor i full blom som klänger längs
fasaderna.
Torsdag. Färden går genom ett sommarfagert Sverige.
I Gamla Linköping stannar vi till och kan besöka de
olika hantverkarna. Ett tips till alla gottegrisar, glöm
inte att besöka Cloettas butik som är fylld av godis.
Vidare till Gränna där lunchen serveras. Ankomst till
Elite Hotel Ideon i Lund för middag och övernattning
i tre nätter.

Lördag. Efter frukost går färden till Övedskloster, som
idag är en av Sveriges förnämsta rokokobyggnader.
Under medeltiden fanns här ett kloster, därav namnet.
Unikt med Övedskloster är att det byggdes under en
relativt kort tidsperiod under 1700-talets senare hälft
och har inte ändrats sedan dess. Här visas vi runt i
paradvåningarna och har också tid att njuta av de
vackra trädgårdsanläggningarna. På anrika Östarps
Gästgivargård väntar en god lunch.
Vi åker därefter åter till Lund – den charmiga
universitetsstaden med kullerstensgränder och
korsvirkeshus. Här besöker vi Kulturen i Lund, som
är ett museum fyllt med charmiga kulturhistoriska hus
och vackra trädgårdsmiljöer. Här kan man stiga in i
husen och uppleva livet i staden och på landet, från
medeltiden och fram till 1930-talet. Innan bussen tar
oss åter till hotellet finns tid att upptäcka staden på
egen hand. Middag på hotellet.
Foto: Sara Ströberg, Landskrona Stad

Fredag. Efter frukost åker vi till Landskrona och
tar båten över till Ven där vi möts av vår buss som
ska ta oss runt på ön. Ven fick under 1500-talet stor
ryktbarhet genom stjärnforskaren Tycho Brahe. I
slutet av 1500-talet hade han på ön ett slott och ett
avancerat forskningscentrum med observatorium.
Här gjordes banbrytande arbeten och upptäckter inom
främst astronomin som legat till grund för vår moderna
världsbild. Vi guidas runt i museet och förundras över
hans verk och gärning. På vackra vägar färdas vi över
ön och lunch serveras i Backafallsbyn. Ett stopp görs
vid S:t Ibbs kyrka som ligger med en betagande utsikt
ovanför Kyrkbackens hamn. Innan det är dags att
återvända till fastlandet besöker vi Konstnärsgården
Marielund, här bjuds vi på kaffe och får höra om
verksamheten. Middag på hotellet.
Foto: Annika Rundblad, Landskrona Stad

Söndag. Frukost dukas fram och färden går till
Ringsjöarna där släkten Bonde hälsar oss välkomna
till ”Ringsjöns Pärla” Bosjökloster, det vita slottet på
näset mellan sjöarna. Vi känner historiens vingslag
under den guidade turen av de äldsta delarna. Färden
går vidare till Toftaholms Herrgård för lunch i vacker
miljö vid sjön Vidöstern mellan Ljungby och Värnamo.
Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.
Pris per person i dubbelrum:		
Enkelrumstillägg:			
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6 590:250:- per natt

Kalle Moraeus i Dalhalla
med besök på Carl Larssongården

13 juli – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 11
Efter förra årets succéföreställningar är det nu
klart att Kalle återvänder till Dalhalla.
“Moraeus i Dalhalla” är en unik show helt
anpassad för Dalhallas gigantiska scen. Vi ser
fram emot en härlig föreställning med Kalle och
hans fantastiska gäster. Under föreställningen
har Kalle med sig Orsa Spelmän samt sitt eget
band Hej Kalle. Gästartister presenteras längre
fram.
Lördag. Bussen kör till Sala där kaffe och smörgås
serveras på Måns-Ols. Färden går vidare och i Falun
tilldelas vi rum på Scandic Lugnet i utkanten av
Falun. En tidig middag serveras och sedan beger vi
oss till det gamla kalkbrottet som byggts om till en av
landets vackraste konsertlokaler, Dalhalla. Vi njuter
av föreställningen och tillbaka på hotellet väntar kaffe
och nattmacka.

Söndag. Frukost dukas fram. I år skulle Carl Larsson
ha fyllt 100 år! Färden går till hans hem i Sundborn,
ett allkonstverk som Carl och Karin Larsson skapat
tillsammans. Med sitt måleri har Carl Larsson gett oss
en nationalskatt. Karin var utbildad på Konstakademin
i Stockholm men vid hennes makes sida kom hennes
konstnärliga uttryck mer att kretsa kring hemmet. De
flesta textilier på gården är skapade av Karin, som
också ritade en del möbler. Vi får en visning av huset
och lunch serveras på Hyttstugan. Det ingår även entré
till konstutställningen i närbelägna Kvarnen.
Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.
Pris per person i dubbelrum:		
3 490:Enkelrumstillägg:			300:-
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Köpenhamn, Louisiana och Sofiero
15 juli – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 7.30, Södertälje kl. 8
Följ med på en härlig resa till vårt grannland
med den gemytliga stämningen. Första natten
bor vi i Helsingborg och sedan i Malmö. Vi får
uppleva Köpenhamn och dessutom kulturskatten
Sofiero samt juvelen i kronan, Louisiana!
Måndag. Färden går söderut och på Hamnkrogen i
Gränna serveras lunch. Vi kommer till Sofiero Slott och
Trädgårdar. Vi får höra om Sofiero under den guidade
rundturen i parken. Historien om Sofiero som börjar
1864. Då byggde kronprins Oskar och hans hustru
Sophia sitt sommarslott. 1905 fick Sofiero nya ägare
då sonsonen Gustaf Adolf gifter sig med Margareta
från England och fick Sofiero i bröllopspresent. Det
var också då som trädgården fick en mera framträdande
roll. Margareta var mycket kunnig om trädgårdar
och på Sofiero anlades helt nya områden av rabatter,
stenläggningar och planteringar. När Margareta gick
bort 1920 fortsatte kronprins Gustaf Adolf arbetet i
trädgården varje sommar. Middag och övernattning på
Clarion Grand Hotel, centralt beläget i Helsingborg.
Tisdag. Efter frukost beger vi oss med färjan den korta
biten över Öresund till Helsingör och vidare till det
världsberömda konstmuseet Louisiana, vackert beläget
vid Öresund. Här går vi på egen hand runt i de aktuella

utställningarna. I sommar presenterar Louisiana den
första utställningen i Norden med den Österrikiske
avantgardiska konstnärinnan Birgit Jürgenssen.
Hennes skarpa, humoristiska verk kretsar kring
kvinnans roll i samhället. Den andra utställningen i
sommar är Homeless Souls som visar konstens uppgift
till att porträttera samtiden och bära vittnesbörd om
historiska händelser. Den vackra skulpturparken skall
inte missas!
Fyllda av intryck åker vi den korta sträckan till
Köpenhamn och här ges tid till lunch och egna strövtåg.
Resan går sedan över Öresundsbron för en sen middag
och övernattning på centralt belägna Scandic Stortorget
i Malmö.
Onsdag. Frukost smakar bra och sedan beger vi oss
till fina Toftaholms Herrgård vid sjön Vidöstern mellan
Ljungby och Värnamo. Här serveras lunch i trevlig
miljö. Åter i Stockholm omkring klockan 20.
Lunch ingår ej dag 2.
OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum: 		
Enkelrumstillägg:			

4 490:300:- per natt

Nyhamn, Köpenhamn
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Höga Kusten med Ulvön
18 juli – 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Uppsala kl. 9
Höga Kusten har alltid varit ett populärt resmål.
I det omväxlande landskapet ser vi mäktiga,
skogsbeklädda berg som stupar brant ned i havet,
sandstränder, fiskelägen och spännande öar.
Detta landhöjningsområde är idag klassat som
Världsarv av UNESCO.
Torsdag. Färden går norrut och lunch serveras på
Restaurang Sjömärket i en gammeldags fiskeby,
Mellanfjärden. Bussen rullar vidare förbi Sundsvall
till Lunde där den tre ton tunga skulpturen minner om
händelserna i Ådalen 1931. Middag och övernattning i
två nätter på First Hotel Kramm i Kramfors.
Fredag. Efter frukost tar vi bussen till Ullånger för en
härlig båttur till Ulvön. På förmiddagen bjuds kaffe
och väl iland på Ulvön väntar en liten ”Surshow” med
provsmakning av den beryktade Surströmmingen –
vågar du? Lunch serveras på Skärgårdshotellet och
båten tar oss tillbaka till Ullånger där vi gör ett besök
på Mjälloms Tunnbröd. Vi får höra om tunnbrödets
och bageriets historia, från dåtid till nutid och i butiken
kan du köpa krispiga och goda tunnbrödssorter till
fabrikspriser men även andra delikatesser från Höga
Kusten.

Vi upplever den storslagna hängbron över
Ångermanälven som har en längd av 1 800 meter och
tillhör en av världens längsta hängbroar. Tillbaka på
hotellet väntar middag.
Lördag. Efter frukost går färden till Döda Fallet och
vi hör historien om Vildhussen. I Utanede besöker
vi den märkliga Thailändska Paviljongen, mitt i den
norrländska skogen. Lunch serveras under dagen och
färden går vidare längs Indalsälven till Sundsvall.
Middag och övernattning på centralt belägna Elite
Hotel Knaust.
Söndag. Frukost serveras och färden går till
Hudiksvall. Sedan svänger vi mot Delsbo och åker den
gamla fäbodvägen till Järvsö för lunch på Stenegård.
Vi passar på att besöka hantverkarna och njuta av
örtagårdens alla dofter.
Åter i Stockholm omkring klockan 19.
Pris per person i dubbelrum: 		
Enkelrumstillägg: 			

5 990:250:- per natt

Thailändska Paviljongen
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Fredriksdalsteatern

ger sjukhuskomedin Var god dröj!
19 juli – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30
Häng med till Fredriksdalsteatern när ett nytt
komikerteam i mästarklass tar plats på scen
med den dråpliga sjukhuskomedin Var god dröj!
Vårdkriser och besparingar är inte roligt. Men
om man låter ett äldre, förvirrat par hamna
mitt i allt så blir det genast roligare. Karin
Bellman (Eva Rydberg) är intagen på sjukhus
för någonting som hon har glömt. Maken Gerd
Bellman (Allan Svensson) är teologie doktor men
misstas snart för att vara medicine doktor på det
underbemannade sjukhuset.
Vi får vi följa arbetet en helt vanlig dag, på en
helt vanlig avdelning, på ett helt vanligt sjukhus
i Helsingborg. Där är väl allt under kontroll,
eller? Pjäsen utspelar sig i sjukhusmiljö, en
miljö som de flesta både känner igen och känner
viss skräck inför och just därför finns det många
chanser till igenkänning och skratt. Andra
välkända ansikten vi ser på scen är Siw Erixon,
Johanna Wilson, Fredrik Dolk, Birgitta Rydberg,
Robert Rydberg och Kalle Rydberg. Regisserar
kalaset gör Adde Malmberg.
Fredag. I denna ljuva sommartid går färden
söderut till Taberg utanför Jönköping. Här
serveras lunch i Toppstugan med en underbar
utsikt över nejden. Vi kommer till Helsingborg
för middag och övernattning i två nätter på
mycket centralt belägna Elite Hotel Marina
Plaza.
Lördag. Frukosten står framdukad och sedan tar vi
båten till Helsingör. Vi strosar i den gamla bevarade
stadskärnan med dess pittoreska bebyggelse och
lunchställe väljer du själv idag. Den som
vill kan handla till fördelaktiga priser
innan vi återvänder till Helsingborg.
Under eftermiddagen kommer vi till
Fredriksdals Trädgårdar för en guidad
tur där vi njuter av den härliga miljön
samt intar middag i Teatercaféet.
Sedan väntar årets publiksuccé!
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Söndag. Frukosten smakar bra och sedan beger vi oss
till Toftaholms Herrgård vid sjön Vidöstern mellan
Ljungby och Värnamo. Sedan 1389 har det funnits en
inbjudande gård just på den här platsen. Här fann till
exempel Gustav Vasa inte bara en välkomnande fristad
när han flydde från danskarna, här mötte han också den
unga, vackra Katarina Stenbock som så småningom
blev hans fru. Här serveras lunch i anrik miljö.
Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.
Lunch ingår ej dag 2.
OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum: 		
Enkelrumstillägg: 			

3 990:300:- per natt

Storsjön Runt
19 juli – 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 7.30, Uppsala kl. 8.30
Låt dig förtrollas av den vilda naturen och
spana efter det fridlysta Storsjöodjuret. Upplev
Tännforsens vilda brus och Wilhelm PetterssonBergers älskade hem Sommarhagen på Frösön.
Vi bor i Östersund och gör utflykter i de vackra
omgivningarna.

Måndag. Efter frukost går resan genom Finnmarken
med ortsnamn som Noppikoski. Lunch serveras på fina
Bäcka Herrgård belägen vid Orsasjön.
Åter i Stockholm omkring klockan 20.
Pris per person i dubbelrum: 		
Enkelrumstillägg: 			

5 390:300:- per natt

Fredag. Färden går norrut till Mellanfjärden, ett
levande fiskeläge vid Hälsingekusten. Här serveras
lunch på Sjömärket och resan fortsätter till Östersund
för middag och övernattning på centralt belägna
Clarion Hotel Grand. De som vill kanske tar en
kvällspromenad längs Storsjön med förhoppning om
att se Storsjöodjuret!
Lördag. Efter frukost åker vi ut på Frösön och får en
guidad tur i Wilhelm Pettersson-Bergers älskade hem
Sommarhagen. Färden går vidare till friluftsmuseet
Jamtli med livs levande 1700- och 1800-talsmänniskor
som utför sina vardagliga sysslor i den genuint
gammeldags bebyggelsen. Här serveras även lunch.
Gemensam middag på hotellet.

Jamtli Friluftsmuseum

Söndag. Frukosten smakar bra och sedan beger vi oss
till Njarka sameläger, ett friluftsmuseum där vi får
höra om samernas historia, kultur och livsvillkor med
renar, kåtor och utställning av konst och sameslöjd.
Här bjuds det på kaffe och hembakt bröd med renkött.
Färden går vidare till Tännforsen för att njuta av
naturens skådespel innan lunch serveras.
Vi kommer till Handöl där de som vågar kan ge sig
ut på hängbroarna över den brusande forsen, tittar
in det lilla täljstensmuseet och träkapellet samt
minnesutställningen över Karolinernas vådliga marsch
över fjället. Gemensam middag på vårt hotell.

Sommarhagen

Handöls hängbro
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Hardangervidda
24 juli – 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 7.30, Södertälje kl. 8
Välkommen att följa med till Norge och färdas
genom en underbar natur med djupa fjordar,
höga fjäll och vackra dalgångar. En dag åker vi
tåg på den fantastiska Flåmsbanan. En annan
utflyktsdag åker vi buss till Eidfjord och sedan
upp till Kjeåsen, gården som blev känd genom
boken ”Folket på Kjeåsen”. Under resan bor vi i
tre nätter på Bardøla høyfjellshotell i den kända
turistorten Geilo.
Onsdag. Färden går förbi Karlskoga, Karlstad, Årjäng
och Örje. Lunch serveras under dagen. Resan går in i
vårt vackra grannland och till kvällen kommer vi till
Geilo, beläget i utkanten av Hardangervidda på 800
meters höjd. Vi befinner oss i underbar högfjällsnatur
och med det nästan 2 000 meter höga Hallingskarvet
i bakgrunden. Middag och övernattning på Bardøla
Høyfjellshotell.
Torsdag. Efter frukost väntar en fantastisk
utflyktsdag. Vi åker till Eidfjord, beläget längst in i
Hardangerfjorden. Här besöker vi Hardangervidda
Natursenter som ligger i dramatisk och vacker
”Vestlandsnatur”. Här finns utställningar av olika slag
men det mest fantastiska är Supervideografen. Med
hjälp av teknikens under bjuds en fantastisk upplevelse
mellan höga fjäll och djupa fjordar med nervpirrande
filmsekvenser över branta stup och mäktiga vattenfall.
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Sedan väntar ett besök på Kjeåsen vackert belägen på en
avsats innerst i Simadalsfjorden. Gården är inte längre
i drift men mycket välbesökt av turister som lockas till
”Världens mest otillgängliga gård”. Idag leder en väg
upp till gården men tidigare ledde endast en brant stig
från fjorden upp till gården, Den svenske författaren
Bror Ekström besökte Kjeåsen på 1950- talet och skrev
den omåttligt fascinerande boken Folket på Kjeåsen.
Vi rekommenderar att du läser den innan besöket.
Vi promenerar omkring bland de gamla byggnaderna
och tänker tillbaka på svunna tider samtidigt som vi
njuter av naturscenerierna. Vi hinner även med ett
besök vid den mäktiga Vöringforsen, ett av Norges
mest besökta turistmål där man fascineras över
vattnets enorma styrka. Middagen står framdukad vid
återkomsten till hotellet.
Fredag. En tidig frukost serveras och sedan väntar
en båttur med underbara naturscenerier utanför
fönstret. En två timmars upplevelse till sjöss, genom
Nærøyfjorden och Aurlandsfjorden från Gudvangen
till Flåm.
Lunch serveras i Flåm och sedan väntar en tur med
tåg på den berömda Flåmsbanan för en färd genom
natursköna Flåmsdalen till Myrdal tur och retur. Under
turen ser vi allt från de snötäckta bergstopparna,
vattenfall som kastar sig nedför fjället till mjuka -->

fjordlandskap. Framåt kvällen samlas vi åter i goda
vänners lag på vårt hotell och ser fram mot en trevlig
kväll med en god middag.

Flåmsbanan

Lördag. Frukosten dukas fram och hemfärden går
genom Värmland och lunch serveras under dagen.
Säkert har vi många underbara vyer och naturscenerier
fastetsade på näthinnan efter denna resa i det natursköna
Norge.
Åter i Stockholm omkring klockan 20.
Lunch ingår ej dag 2.
OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum: 		
Enkelrumstillägg: 			

6 990:350:- per natt

Söderköpings Brunn, Zarah Leandermuséet
och båttur i Sankt Annas Skärgård till Capella Ecumenica

25 juli – 2 dagar, avresa från Uppsala kl. 6.45, Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30
Torsdag. Upplev spännande historia och vacker natur
under vår tur till Vikbolandet – landet mellan vikarna!
Vi kommer till Zarah Leandermuséet i Häradshammar,
här ryms minnen från en av våra största artister och det
är Zarahs assistent som berättar om livet med den stora
artisten! Färden går till sommarpärlan Arkösund längst
ut vid havsbandet och lunch serveras på Arkösunds
Hotell. Vi åker färja över Slätbaken och kommer
snart till sommarpärlan Söderköpings Brunn. Här
tilldelas våra rum och sedan väntar eftermiddagskaffe
i de vackra salongerna. Kanske tar du en promenad i
de pittoreska omgivningarna eller varför inte besöka
wellnessavdelningen med Jacuzzi och bastu? Till
kvällen dukas tre rätters middag fram. För information
och bokning av SPA-behandlingar, kontakta hotellet
direkt 0121-109 00.
Fredag. Efter frukost tar vi promenaden till Göta
Kanal där vi går ombord på båten. Vi slussar och
förmiddagskaffe med smörgås och bulle dukas fram. Vi
slussar ut i Mem och fortsätter till Västra Gärsholmen,
Capella Ecumenica, här möts vi av värdparet som
guidar och berättar om denna unika plats och sin
stenkyrka. Vi styr vidare mot Lagnöströmmen och
Finnfjärden. Lunch bestående av förrätt med tre sorters
sill, gravlax med senapssås, ägg med räkor samt smör,
bröd och ost, varmrätt samt kaffe på maten med en god
kaka.

Vi vänder tillbaka mot Stegeborg där vi stannar till och
får en trevlig guidning på den unika platsen. Omkring
klockan 15 kastar vi loss och beger oss åter till
Söderköping. Under vägen serveras eftermiddagskaffe.
I Söderköping väntar vår buss på oss.
Åter i Stockholm omkring klockan 20.30.
Pris per person i dubbelrum: 		
3 790:Enkelrumstillägg: 			250:-

Capella Ecumenica
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Kryssning på Siljan

med Carl Larsson, Anders Zorn, Hildasholm
29 juli – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Uppsala kl. 9.30
Måndag. I år skulle Carl Larsson ha fyllt 100 år!
Färden går till hans hem i Sundborn, ett allkonstverk
som Carl och Karin Larsson skapat tillsammans. Med
sitt måleri har Carl Larsson gett oss en nationalskatt.
Karin var utbildad på Konstakademin i Stockholm
men vid hennes makes sida kom hennes konstnärliga
uttryck mer att kretsa kring hemmet. De flesta textilier
på gården är skapade av Karin, som också ritade en del
möbler. Vi får en visning av huset och lunch serveras på
Hyttstugan. Det ingår även entré till Konstutställningen
i närbelägna Kvarnen.
Resan går vidare till Hantverksbyn i Rättvik med ett stort
sortiment av traktens hantverk. Vi åker in i Rättvik och
de som vill följer med ut på den berömda Långbryggan.
Vi ser kyrkstallarna på kyrkbacken och sedan kommer
vi till Nittsjö Keramik där vi ges möjlighet att handla
andrahandssortering i fabriksbutiken. Sedan väntar
visning av Dalahästtillverkningen i Nusnäs. Middag
och övernattning på Hotell Moraparken.
Tisdag. Efter frukost gör vi en båttur på Siljan med
Ångfartyget M/S Gustaf Vasa som sedan 1876
trafikerat Siljan! Under eftermiddagen får vi en
guidad tur i Zorngården, ett av Sveriges mest berömda
konstnärshem. Byggnadens historia går tillbaka till
1886, då Anders Zorn förvärvade en tomt intill Mora
kyrka. Hit flyttade han en liten timmerstuga som
stått på hans morfars gård. Med åren kom stugan att
utvidgas, särskilt sedan makarna Zorn 1896 slagit sig
ned i Mora. Arbetet med huset pågick fram till 1910.
Byggnadens mest spektakulära rum är den nio meter
höga salen på andra våningen. Det var Zorn själv som
svarade för husets utformning. Med stor idérikedom,

Carl Larsson-gården
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grundad på såväl tradition som det då moderna
byggnadssättet, skapade han ett mycket originellt
hem för sig och sin hustru. Huset uppvisar en frisk
blandning av lokal timmerbyggnadskonst, dåtidens
föreställningar om vikingatida bostäder och engelsk
villaarkitektur. Zorngården är ett gott exempel på den
arkitektoniska frihet som kännetecknade decennierna
kring sekelskiftet 1900. I husets rika föremålssamling
blandas konst och konsthantverk från olika delar
av världen med kurbits och Dalatradition. Här finns
förnäma vävda tapeter, antika marmorskulpturer,
målningar av äldre mästare och möbler ritade av Zorn
själv. Gemensam middag på vårt hotell.
Onsdag. Efter frukost åker vi över Sollerön och längs
den västra sidan av Siljan till Olsnäsgården där lunch
dukas fram. Färden går sedan genom de gamla byarna
Almo och Alvik till Hildasholm, Axel Munthes gåva
till sin yngre fru Hilda. Arkitekten Torben Grut ritade
även Solliden och Stadion. Det är ett personligt hem
med många släktklenoder och genuin inredning från
många stilar och tidsåldrar.
Åter i Stockholm omkring klockan 19.
Pris per person i dubbelrum: 		
Enkelrumstillägg: 			

3 890:250:- per natt

Anders Zorn

Sommarteater på Gunnebo ger Den Osalige
samt båttur i Göteborgs Skärgård

2 augusti – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30
Välkommen till Gunnebo slottsteater och
uppsättningen Den Osalige - en nyskriven komedi
om en fars som blev en musikal! På scen står Per
Andersson, Ulla Skoog och Linus Wahlgren med
ensemble till levande musik.
Det lokala teatersällskapet Restskratt ska spela
fartfylld och galen sommarfars på Gunnebo.
Repetitionerna av årets förväxlingskomedi
”Spansk hatt i motvind” pågår för fullt när
kommunens kulturkonsult dyker upp. Hans besked
är först att teaterverksamheten skall läggas ner,
men efter att ha gått fel i kulisserna återkommer
han förändrad. Teatern skall inte alls läggas ner,
de skall spela storslagen musikal!
Förbryllade tar sällskapet sig an uppgiften trots
att de saknar alla förutsättningar att lyckas
och under repetitionens gång blir det allt mer
uppenbart att de går mot den stora katastrofen:
Premiären. Men är det verkligen kommunen
som gett dem det omöjliga uppdraget att spela
musikal? Eller är det något annat som spökar i
kulisserna?

Fredag. Färden går västerut och vi stannar till vid
Ödeshög för möjlighet att få sig något till livs. Under
eftermiddagen kommer vi till Göteborg och checkar in
på Scandic Crown. En gemensam middag dukas fram
på hotellet innan vi beger oss till närbelägna Gunnebo
Slott för att skratta med i sommarens galnaste fars Den
Osalige. Det är en utomhusteater men med tak över alla
platser. Tillbaka på hotellet väntar en god natts sömn.
Lördag. Efter vår frukost är det dags att hoppa på
en båt! Vi följer med på en guidad lunchkryssning i
skärgården. Båten avgår från Lilla Bommen och tar oss
genom Göteborgs hamn, förbi Nya Älvsborgs Fästning
och ner mot öarna i Göteborgs södra skärgård. Lunch
dukas upp ombord på båten. Båtturen tar ungefär 2.5
timme och åter vid kajen väntar vår buss för vidare
färd hemåt.
Åter i Stockholm omkring klockan 21.
Lunch ingår ej dag 1.
Pris per person i dubbelrum: 		
3 490:Enkelrumstillägg: 			250:-
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Lofoten med Trollfjorden
2 augusti – 7 dagar, avresa från Stockholm kl. 7.30, Uppsala kl. 8.30
Följ med till det saltstänkta Lofoten med många
underbara naturscenerier. Här finns djupa
fjordar, vackra fjäll och ljusa kvällar. Under
resan till Lofoten färdas vi omväxlande vid öppet
hav, djupa dalar och höga berg i gudomligt
vacker natur. Lofoten har idylliska fiskelägen, ett
mycket rikt fågelliv och är ett omtyckt turistmål.
Under resan upplever du Lofoten som ett
sagoland. Ett land med dramatiska svarta fjäll
som stupar rakt ner i havet. Fjordar, sund och
formationer som ger en vidunderlig känsla av
människans litenhet. Detta landskap är sagolikt
vackert med frodig grönska.
Fredag. Färden går norrut och lunch serveras på Södra
Berget i Sundsvall. Färden går vidare längs Höga
Kusten, förbi Örnsköldsvik och Umeå. Vid ankomst
till Skellefteå och Quality Hotel Skellefteå tilldelas
våra rum och en sen middag serveras.
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Lördag. Efter frukost väntar en dag av intryck då vi
åker genom Lappland, Sveriges sista vildmark. Under
dagen ges möjlighet till lunch och sedan går färden
längs Torne Träsk och Abisko nationalpark. Efter en
lång dag med vackra synintryck väntar övernattning
och gemensam sen middag på Björkliden Fjällby.
Söndag. Frukost dukas fram och därefter bär det av
över Riksgränsen till Norge. Vi stannar till i Evenskjer
där lunch serveras. Nu väntar en dag med fantastiska
naturscenerier med majestätiska berg, kristallklara
vatten och vita stränder på vår väg till Lofoten. Inte
att förglömma är det speciella ljus som råder i öriket,
ett ljus som fått många resenärer att återkomma till
Lofoten. Till Lofoten kommer också konstnärer från
hela världen, fascinerade av de härliga färgerna i den
unika naturen. Framme i Svolvaer tilldelas våra rum
och middag dukas fram på Thon Hotel Lofoten.

Foto: Terje Rakke/Nordic Life, Visitnorway.com

Måndag. Efter frukost möter vi vår lokalguide som tar
hand om oss hela dagen. Vi åker runt fjordar och längs
vita stränder och bakom varje kurva ser vi nya vyer, den
ena vackrare än den andra. Vi kommer till Sakrisö och
resan fortsätter förbi Reine, som kallas konstnärernas
paradis. Beroende på vädret åker vi kanske vidare till
Å. Här slutar allmän väg och vi tar en promenad ner
till havsranden eller till den gamla fiskebyn. Vi får
med oss matsäckspaket från hotellet som vi äter under
dagen. Till kvällen väntar en tre timmars kryssning i
Trollfjorden, en av de mest spektakulära båtturer i
världen! Middag ombord bestående av Fisksoppa.
Tisdag. Efter en tidig frukost lämnar vi Lofoten och
nu väntar en två timmars färjefärd från Svolvaer
till Skutvik, vidare med buss på norska fastlandet
till Sverige. Middag och övernattning på Tärnaby
Fjällhotell.
Onsdag. Efter frukost besöker vi Trolltrumman som
grundades 1958 av makarna Kajsa och Edvin Norberg.
Till en början var Trolltrumman i första hand namnet
på den tennsmedja paret startade. Sortimentet utökades
snart med slöjd från ortens duktiga hantverkare och
unga sameslöjdare. De blev stilbildande i sin strävan
att utveckla den traditionella slöjden till modernt
konsthantverk. Färden går vidare och lunch serveras.
Middag och övernattning på First Hotel Kramm.
Torsdag. En tidig frukost dukas fram och vi beger oss
söderut till Murberget, Västernorrlands museum där
vi möter utställningar om historia, slöjd och sägner
från dåtid till modern tid. Vi fortsätter sedan till det
genuina fiskeläget Mellanfjärden. Här serveras lunch
på Restaurang Sjömärket.
Åter i Stockholm omkring klockan 19.
Lunch ingår ej dag 2 och 5.
OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum: 		
Enkelrumstillägg:			

Foto: CH, Visitnorway.com

11 990:250:- per natt
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Atlanterhavsveien

med båttur på Geirangerfjorden
7 augusti – 6 dagar, avresa från Stockholm kl. 8
Onsdag. Färden går in i Värmland och lunch dukas fram
på Gate Gästgiveri. Vi kommer sedan till gränslandet
Morokulien för att titta på fredsmonumentet från 1914.
Vi fortsätter in i Norge för middag och övernattning på
Scandic Ringsaker i Furnes, strax norr om Hamar.
Torsdag. Efter frukost åker vi vidare och naturen blir
vildare och vackrare längs Rondane Nationalpark
och genom Ottadalen. Dagens lunch består av
medhavd matsäck som intas i vår vackra natur. Under
eftermiddagen kommer vi till Geiranger för middag
och övernattning på Hotel Union.
Fredag. Frukost dukas fram och sedan väntar en 90
minuters båttur i Geirangerfjorden som anses vara
bland de mest natursköna norska fjordarna. Vi färdas
genom ett sagolandskap med majestätiska snöklädda
bergstoppar, vackra vattenfall, den vilda gröna naturen
och den magiskt blå fjorden som sedan 2005 är med
på UNESCOs Världsarvslista. De kända forsarna
Brudslöjan, Friaren och De Sju Systrarna kastar sig
utför fjällsidorna. Gårdar ligger djärvt placerade på
klipphyllor utefter de lodräta fjällväggarna, hundratals
meter över fjorden. Tillbaka i Geiranger, fortsätter
resan med buss längs den berömda Örnvägen. Snart
kommer vi ut i kustbandet via broar och färjor till
Molde för middag och övernattning på Quality Hotel
Alexandra.
Lördag. Efter frukost lämnar vi Molde för en tur på
den kända Atlanterhavsveien, som länkas samman
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av broar och vägbankar mellan holmar och skär. En
naturupplevelse av stora mått! Vi åker även genom
Atlanterhavstunneln och i Kristiansund ges möjlighet
till lunch. Även under eftermiddagen åker vi genom
storslagen natur, vår väg kantas av berg och grönska
i kustsbandet. Framåt kvällen kommer vi till Thon
Hotel Nidaros i Trondheim. Vi tilldelas våra rum, intar
gemensam middag och sover gott efter en innehållsrik
och givande dag.
Söndag. Frukosten smakar bra och vi möter vår
lokalguide för en två timmars tur i Trondheim då vi
får höra om stadens spännande historia. Staden är en
riktig pärla med grönskande parker och blommande
trädgårdar och lustigt målade trähus. Färden går
vidare in i Sverige och lunch serveras på Storliens
Högfjällshotell. Vidare genom Åre till Östersund.
Vi checkar in på vårt centralt belägna Clarion Hotel
Grand i Östersund och därefter är det dags för en
gemensam middag. De som vill tar en kvällspromenad
längs Storsjöns strand och spanar efter det fridlysta
Storsjöodjuret!
Måndag. Efter frukost går färden genom till Medelpad.
Här serveras lunch på anrika Hotel Knaust i Sundsvall.
Åter i Stockholm omkring klockan 20.
Lunch ingår ej dag 3 och 4.
OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum:		
Enkelrumstillägg:			

9 790:400:- per natt

Bergslagens pärlor

Båttur på Örebro kanal, Galleri Astley och Skultuna mässingsbruk
9 augusti – 2 dagar, avresa från Södertälje kl. 8, Stockholm kl. 9
Fredag. Färden går till Skultuna mässingsbruk, som
ligger vackert i dalgången av Svartån och har legat på
samma plats i över 400 år. Brukets historiska byggnader
är idag fyllda med olika aktiviteter. Fabriksbutiker som
erbjuder oslagbara priser på stora mängder av utgående
och andraklass sortiment från ett 20-tal leverantörer.
Så här finns alla möjligheter att fynda bland kända
kvalitetsmärken som Orrefors Kosta Boda, Ekelunds,
Snö of Sweden, Målerås, Iittala. Rörstrand och
självklart Skultuna. Först har vi tid att botanisera i
de olika butikerna och därefter väntar deras omtalade
räksmörgås med dryck och kaffe i cafét.

Vår buss möter upp och vi färdas åter till Stockholm
dit vi beräknas att ankomma omkring klockan 17.30.
Pris per person i dubbelrum:		
2 990:Enkelrumstillägg:			200:-

Vidare till Uttersberg och Galleri Astley, som ligger
i ett välbevarat stationshus från 1897 och är idag
ett välrenommerat galleri fyllt med konst och är av
konstälskare ett kärt utflyktsmål. Vi visas runt och får
se utställningarna. På eftermiddagen kommer vi fram
till Örebro och Elite hotell, som ligger med utsikt över
Örebro slott. Middag på hotellet.
Lördag. Efter hotellets rikliga frukostbuffé åker vi
den korta biten till Hallsberg och Bergööska huset som
var Karin Larssons föräldrar hem. Här målade hennes
man, Carl Larsson, väggmålningar i husets festsal och
de kan vi fortfarande beundra.
Vid Örebrokaj väntar vår båt på att ta oss på en trevlig
kryssning. Vi åker längs med Örebro kanal och slussar
ut i Hjälmaren. Vi serveras lunch ombord och kan njuta
av en härlig båttur.

Skultuna
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Gotland
12 augusti – 4 dagar, avresa från Uppsala kl. 9.30 Stockholm kl. 10.45
”Det är som att resa utomlands” brukar folk säga
som har varit här. Blunda, lyssna, dofta, smaka
och njut av allt det som är så unikt för denna
ö. Man blir verkligen betagen av den sagolika
miljön. Vad sägs om flest soltimmar i landet,
en natur som lockar diktare och konstnärer att
återvända hit år efter år, lokala hantverkare med
gediget yrkeskunnande och historisk mark var du
än går.
Måndag. Bussen åker till Nynäshamn för vidare färd
med färjan till Gotland. Vi har reserverade fåtöljer i
aktersalongen och enklare lunch ingår ombord innan
ankomsten till Visby. I Visby finns tid för egna strövtåg
eller så följer du med på en guidad stadsvandring
innanför ringmuren och ser Almedalen, Fiskaregränd,
Domkyrkan och Botaniska trädgården. Middag och
övernattning på Best Western Solhem Hotel beläget
vid ringmuren.
Tisdag. Frukost serveras och sedan går färden norrut
till Fårö med sin säregna natur och de ståtliga raukarna
i Langhammars hammar. Vi besöker Bergmancenter
med flera utställningar som skildrar Ingmar Bergmans
privata såväl som professionella liv. En lättare
lunch serveras på Café Smultronstället och under
eftermiddagen kommer vi även till Krusmyntagården
med sin kaskad av dofter från örter. Här kan du handla
med dig hem av alla sorts kryddor, oljor och tvålar!
Tillbaka på hotellet väntar middag.
Onsdag. Efter frukost går färden söderut till Koviks
fiskeläge, en unik miljö från svunnen tid. Den
vackra kustvägen tar oss söderut till Kettelviks
Stenmuseum. Med mekaniseringen av stenindustrin
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har de flesta stenhuggarna försvunnit. Här ser vi den
gamla arbetsmiljön innan resan går vidare till rauken
Hoburgsgubben. Lunch serveras på Restaurang
Majstregården. Sedan far vi till Bottarvegården som är
en museigård från 1800-talets mitt, här visas hur folket
levde på en storbondes gård förr. Möbler och lösöre
finns bevarat och här finns även en hantverksbutik. Till
kvällen blir det lammgrillning på Frimis!
Torsdag. Efter frukost har du hela dagen till eget
förfogande i sommarstaden Visby. Passa på att smaka
saffranspannkaka med salmbärssylt, eller besök
Fornsalen med fynd från öns rika historia! Återsamling
vid hotellet, utcheckade med bagage i bussen klockan
15.20 för att bege oss till färjan som går klockan 16.30.
Istället för lunch, ingår denna dag enklare middag på
båten. Efter fyra sköna och innehållsrika dagar är vi
åter i Stockholm omkring klockan 21.
Pris per person i dubbelrum:		
Enkelrumstillägg:			

7 290:250:- per natt

Opera på Skäret ger Trollflöjten
18 augusti – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 9.30
Vid stranden av sjön Ljusnaren mitt i Bergslagen
ligger ett unikt operahus. I denna klassiska gruvoch skogsbygd har Opera på Skäret under de
senaste tretton åren etablerat sig som Sveriges
ledande sommaropera. Här spelas varje sommar
de stora verken ur operahistorien. Sångare
från världens alla hörn kommer för att sjunga
i det mytomspunna operahuset med sin numera
världsberömda akustik.

Måndag. Efter frukost ges tid att ta en promenad
i Grythyttan innan vi beger oss till Westerqwarns
Restaurang i närheten av Strömsholm. Under
eftermiddagen kommer vi till Enköpings parker som
är kommunens stora turistattraktion. En guide möter
oss för att visa och berätta om bl. a. Fridegårdsparken,
Munksundskällan och Gustav Adolfs plan som är
namnen på några utav de vackra parkerna. I staden finns
det över 20 parker, den mest kända är Drömparken,
den stora perennparken!

I sommar ges Trollflöjten av Mozart, operan
är i två akter och kommer att sjungas på
originalspråket tyska. Det finns textmaskiner
som översätter till svenska. Örebros Svenska
Kammarorkester står för musiken.

Åter i Stockholm omkring klockan 18.

Varje uppsättning på Opera på Skäret besätts med
solister på högsta internationella nivå, var och en
handplockad för sina specifika kvaliteter. Genom
åren har en lång rad världsstjärnor sjungit här
och flera utländska solister har debuterat för
den svenska publiken på Opera på Skärets scen.
Sångare och produktionsteam är inte klara vid
tiden för katalogens tryckning, vänligen se vår
hemsida för uppdaterad information.

*Efter framförandet av Mozarts opera Figaros Bröllop 1786
blev den italienska operan på modet i Wien. Men publiken
ville gärna ha underhållning på sitt eget språk. För att
tillfredsställa detta behov, gav man på småteatrarna naiva
sagooperor, med strid mellan onda och goda makter. En
resande skådespelare, sångare, teaterdirektör och tonsättare
vid namn Emanuel Schikaneder hade en fin näsa för
ekonomiska möjligheter och såg en chans inom denna genre
och föreslog Mozart ett samarbete och skapade librettot till
Trollflöjten, som han också skulle regissera. Han använde
sig av barocktidens teatermaskineri, illusioner och djur,
som till exempel apor och lejon. Handlingen utspelar sig
i ett orientaliskt fantasirike. Kostnaderna blev enorma
men skam den som ger sig, samarbetet fortsatte och trots
motgångar och tidspress hade operan premiär 1791. Efter
ett kyligt mottagande dröjde det inte länge förrän operan
blev omåttligt populär.

Söndag. Färden går till Wirsbo Herrgård för lunch i
klassisk miljö. Resan går vidare till Skärets operascen
som är inomhus. Vi intar våra parkettplatser och
njuter av årets fantastiska operaföreställning Mozarts
Trollflöjten*. Sedan väntar trerätters middag och
övernattning på Grythyttans Gästgivaregård.

Pris per person i dubbelrum: 		
3 990:Enkelrumstillägg: 			250:-
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Hemliga Resan
22 augusti – 2 dagar
Avresa Stockholm kl. 8, åter dag 2 omkring kl. 19

Så spännande att inte veta vart resan går
Men vi kan lova att du en upplevelse får
Tillsammans med andra som gillar äventyr
När vi mot hemliga mål bussen styr!
Pris per person i dubbelrum:		
1 990:Enkelrumstillägg:			250:-

Lars Lerins Sandgrund

med Mårbacka och Grythyttans Gästgivaregård
6 september – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 9, Södertälje kl. 9.30
Fredag. Färden går till Örebro och lunch serveras på
Karlslunds herrgård. Resan går vidare till Karlstad
för en guidad tur i Lars Lerins Konsthall Sandgrund.
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. När
och fjärran finns på samma plats. Fyllda av intryck
åker vi till vårt centralt belägna Scandic Winn Hotell i
Karlstad. Vi samlas för gemensam middag på hotellet.
Lördag. Efter frukost går färden till Selma Lagerlöfs
Mårbacka för en guidad tur. Vi fortsätter till

Lars Lerins Sandgrund
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Grythyttans Gästgivaregård där lunch dukas fram.
Grythyttans Gästgivaregård grundas 1641 på order
av Drottning Kristina som befaller att det med jämna
mellanrum skall anläggas gästgivaregårdar och krogar
på lämpliga avstånd efter vägen. Utöver stallplatser
och förtäring skulle varje Gästgivaregård erbjuda tre
olika boendeklasser; en för adliga ståndspersoner, en
för annat hederligt folk och en för gemene sällskap. Tid
ges att strosa i det pittoreska samhället innan hemfärd.
Åter i Stockholm omkring klockan 19.
Pris per person i dubbelrum:		
2 990:Enkelrumstillägg:			250:-

Selma Lagerlöfs Mårbacka

Glasbruk, Hyttsill och Design
6 september – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 8 Södertälje kl. 8.30
En härlig resa i idyllen Småland, landskapet
med många små sjöar, hagar med betande kor
och djupa skogar. Småland är också känt för
småskalig företagsamhet, god design, glasbruk
och många fina hantverkartraditioner. Vi
besöker Huseby herrgård som ligger i en vacker
välbevarad bruksmiljö från 1800-talet, får höra
om Ingvar Kamprads fantastiska skapelse IKEA
och känna värmen från ugnarna när hyttsillen
serveras i glashyttan.
Fredag. Färden går söderut och lunch serveras i
Gränna. Under eftermiddagen gör vi ett besök på Bruno
Mathsson Center i Värnamo. Här möter en guide som
berättar om Bruno som var en särpräglad, egensinnig,
småländskt envis och klurig konstnär. Han levde med
och för sin konst och tycktes aldrig förtröttas i sin iver
att skapa nya möbler för en ny tid. Än idag räknas han
till de mest inflytelserika ikoner inom svensk design.
Middag och övernattning på Elite Stadshotellet i
Växjö. Ett pampigt och vackert hotell som erbjuder en
klassisk miljö med moderna bekvämligheter.
Lördag. Efter vår frukost åker vi till Huseby bruk där
vi får en intressant visning av Fröken Florence vackra
nyklassicistiska herrgård – som i folkmun kallas för
Slottet. Herrgården som stod färdigt 1844 har en orörd
interiör från förra sekelskiftet. På vandringen genom
de vackra rummen får vi höra om hur livet tedde sig
här när herrgården var full av liv. Vi äter en lättare
lunch och beger oss till Älmhult för en guidad tur på
det relativt nyöppnade IKEA museet.

Historien börjar med en ung Ingvar Kamprad som vill
sälja heminredning med form och funktion till låga
priser. Hur får han idén? Varifrån kommer hans vilja
att skapa en bättre vardag för de många människorna?
Vi tittar närmare på 1800-talets småländska vardagsliv,
Ingvar Kamprads egen uppväxt på gården Elmtaryd och
det svenska samhällets omvandling under 1900-talet,
där hemmet och bostaden står i centrum för visioner
och reformer.
Utställningen tar oss genom miljöerna, livsvillkoren
och tidsandan i Sverige som leder fram till en ung
pojkes växande affärsrörelse.
Till middag kommer det att serveras klassisk hyttsill
i Målerås glasbruk. När glasblåsarna går hem dukas
långborden upp i hyttan. Kocken har stekt saltsill, bär
fram plåtar med knaperstekt fläsk och isterband och
till dessert väntar en härlig småländsk ostkaka. Det
kommer att bli en kväll att minnas länge.
Söndag. Efter frukost beger vi oss till Glasriket. Här
sträcker sig traditionen att tillverka munblåst glas flera
hundra år tillbaka i tiden. Glasbruken ligger tätt och
alla har de sin egen identitet. Slutet av 1800-talet var
glasbrukens tid, hela 77 glasbruk etablerades i Sverige
och fler än hälften av dem låg här i Småland. Vi
besöker Kosta Glasbruk där vi får en intressant visning
och naturligtvis även möjlighet att handla av deras
vackra glasprodukter. Lunch serveras under dagen och
vi beräknas vara åter i Stockholm klockan 18.30.
Pris per person i dubbelrum:		
4 490:Enkelrumstillägg:			200:-

45

Möt ljuset i Skagen

med Oslo och besök på Lars Lerinmuseet!
7 september – 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30
Välkomna till vår ”klassiker”, Skagen via Oslo
med Stena Line till Frederikshavn. Ombord
väntar bekväma dubbelhytter med dusch/wc,
tax-free butiker, restauranger och barer. Vi
upptäcker Skagen där miljön är bedövande
vacker. Vi möter storslagna sanddyner, haven som
möts vid Grenen, de små pittoreska husen och den
idylliska fiskehamnen med sin genuina charm. På
denna resa ingår måltiderna på båten. Dessutom
har vi kombinerat med övernattning i Karlstad
och besök på uppskattade Lars Lerinmuseet i
Karlstad.
Lördag. Färden går via Eskilstuna och Örebro till
Karlstad för lunch och 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. Middag och övernattning
på centralt belägna Scandic Winn i Karlstad.

Upphovsrätt: fotograf Trond Isaksen

Söndag. Efter frukost beger vi oss till Oslo. Vi gör
en rundtur med bussen och kommer bl a upp till
Holmenkollen för en spektakulär utsikt och den
berömda Vigelandsparken med alla sina skulpturer.
Tid ges till lunch, shopping och strövtåg innan vi
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återsamlas för att bege oss till kajen. Vi tilldelas våra
hytter och klockan 19.30 avgår Stena Lines fartyg
mot Frederikshavn. Den stora buffén inklusive vin/öl
väntar på oss och vi umgås i glada vänners lag!
Måndag. En tidig frukostbuffé serveras ombord
och sedan kör vi direkt till Skagen för en tur med
”Sandormen” till den nordligaste punkten på Jylland.
Här möts de båda haven Skagerack och Kattegatt på
ett mycket tydligt vis. Vi ser närmare på Skagenmuseet
med målarnas verk och därefter finns tid för lunch och
egna strövtåg i idylliska Skagen. Vi kommer även till
”den tillsandade kyrkan” innan vi beger oss åter till
färjan mot Oslo. Den stora buffén inklusive vin/öl
väntar på oss.
Tisdag. Sjöfrukosten står framdukad och vi angör
kajen i Oslo. Färden går hemåt och vi stannar för
nödvändiga kaffe- och lunchstopp.
Åter i Stockholm omkring klockan 17.
Lunch ingår ej dag 2, 3 och 4.
OBS! Vid bokning ange namnet som det står exakt
i passet, passet ska även ta med på resan. Ta med
giltigt pass under resan.
Pris per person i dubbelrum/hytt:
Enkelrums/hyttstillägg:		

5 790:300:- per natt

Möt ljuset i Skagen
1 september – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30
För dig som vill följa med på en mycket prisvärd
resa till Skagen. Ombord väntar bekväma
dubbelhytter med dusch/wc, tax-free butiker,
restauranger och barer. Vi har en hel dag på oss
att upptäcka Skagen där miljön är bedövande
vacker. Vi möter storslagna sanddyner, haven som
möts vid Grenen, de små pittoreska husen och den
idylliska fiskehamnen med sin genuina charm.

Måndag. En tidig frukostbuffé serveras ombord
och sedan kör vi direkt till Skagen för en tur med
”Sandormen” till den nordligaste punkten på Jylland.
Här möts de båda haven Skagerack och Kattegatt på
ett mycket tydligt vis. Vi ser närmare på Skagenmuseet
med målarnas verk och därefter finns tid för lunch och
egna strövtåg i idylliska Skagen. På kvällen avgår
färjan mot Oslo.

Söndag. Färden går förbi Karlstad till Oslo. Vi stannar
för möjlighet till lunch och kaffe under vägen. I Oslo
får vi några timmar på egen hand innan färjan avgår,
antingen gör vi en rundtur med bussen idag eller dag
tre efter ankomsten till Oslo, beroende på väder och
vind. Vi tilldelas våra hytter och klockan 19.30 avgår
Stena Lines fartyg mot Frederikshavn.

Åter i Stockholm omkring klockan 20.

Tisdag. Sjöfrukosten står framdukad och vi angör
kajen i Oslo. Färden går hemåt och vi stannar för
nödvändiga kaffe- och lunchstopp.

Luncher och middagar ingår ej.
OBS! Vid bokning ange namnet som det står exakt
i passet, passet ska även ta med på resan. Ta med
giltigt pass under resan.
Pris per person i dubbelhytt: 		
Enkelhyttstillägg:			

2 990:300:- per natt
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Ålands Skördefest
20 september – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 7
Häng med till Skördefesten som är ett lika
självklart som glädjefyllt inslag i den åländska
hösten. En folkfest som förstärker höstens vackra
färger genom att locka till spännande möten – det
är här konsument möter producent, ung möter
gammal och stadsbo möter bonde. Solmoget,
nyplockat, underbart

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!

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).

Åter i Stockholm omkring klockan 22.

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.

OBS! Ta med giltigt pass.

Lördag. Efter frukost ägnar vi dagen åt Skördefesten
och även denna dag har vi vår svensktalande lokalguide
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

Kastelholms slott
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Till kvällen går vi ombord på Eckerölinjen och nu
väntar smörgåsbordet på oss!
Lunch ingår ej dag 2.
Pris per person i dubbelrum: 		
2 490:Enkelrumstillägg: 			250:-

Ålandspannkaka

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 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:		
Enkelrumstillägg:			

3 690:250:- per natt
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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 tre 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.
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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:		
Enkelrumstillägg:			

4 990:250:- per natt

Copyright: Region Skåne. Foto: Anders Tukler

Chess på SäffleOperan

med Lars Lerins Sandgrund och Skultuna Fabriksbutiker
11 oktober – 2 dagar, avresa från Stockholm 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 ann Chess på svenska. SäffleOperan är det
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!

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:Enkelrumstillägg:			250:-

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.

Lars Lerins Sandgrund
Foto: Per Eriksson
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UTLANDSRESOR

Hollands Tulpaner
14/4 och 4/5 – 6 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9
Följ med på en härlig resa till tulpanparadiset
Holland. I den välkända blomsterparken
Keukenhof insuper vi blomsterprakten.
Naturligtvis ingår en båttur på kanalerna i
Amsterdam. Resan går med buss så att vi även
upplever Sverige när det är som vackrast.
Dag 1. 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. Båten avgår klockan 22.
Dag 2. Frukost serveras ombord och båten anländer
till Travemünde. Färden går vidare genom Tyskland in
i Holland, naturligtvis med uppehåll för möjlighet till
kaffe och lunch. Vi passerar Groningen och Leeuwarden
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.
Dag 3. Frukost serveras och så 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 åker vi också till porslinsstaden
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Delft för en guidad tur på anrika Royal Delft. Trerätters
middag dukas fram i hotellets restaurang.
Dag 4. 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
och en halv 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 Guldåldern. Museientréer
ingår ej i resans pris. Åter på vårt hotell, dukas trerätters
middag fram i hotellets restaurang.
Dag 5. 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.
Dag 6. 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:
Enkelrums/hyttstillägg:		

7 990:350:- per natt

UTLANDSRESOR

Hollands tulpaner - Nu med flyg och boende i Amsterdam!
22 april – 4 dagar
Måndag. För er som väljer att boka busstransfer startar
resan på resebyrån. Vi flyger direkt från Arlanda med
SAS och landar omkring klockan 10.20. Vid ankomst
till Schiphol möts vi av egen buss som tar oss till den
fantastiska tulpanparken Keukenhof. Vi hänförs av
blomsterprakten och på området finns flertal caféer och
restauranger. Dessutom finns även inomhuspaviljonger
med blomsterutställningar.
Parkens historia börjar redan på 1400-talet då
grevinnan van Beieren odlade frukt och grönsaker
på området. 1641 byggdes ett slott på området och
i mitten av 1800-talet anlades parken av samma
landskapsarkitekter som anlade Vondelpark inne i
Amsterdam.
År 1949 kom några tulpanodlare på idén att använda
parken som utställningsplats för bl. a. tulpanlökar och
redan året därpå öppnades parken för allmänheten.
2019 blir 70e året som parken slår upp sina portar för
besökare. Efter några timmar åker vi till vårt mycket
centralt belägna hotell i Amsterdam. Vi tilldelas våra
rum och serveras gemensam middag.

På vägen tillbaka till hotellet gör vi ett stopp vid en
av stadens äldsta barer, belägen vid platsen för den
tidigare stadsporten, In de Olofspoort. De som vill
går in och de som vill följer med reseledaren till
hotellet. Här finns den klassiska genevern och otaliga
likörer. Bools är ett av de äldsta företagen i världen
och verksamheten startade när holländska sjömän kom
hem med frukter och kryddor från jordens alla hörn
och det började tillverkas likörer.
Torsdag. Efter frukost beger vi oss med egen buss till
Schiphol och flyget till Arlanda, planet lyfter klockan
11 och landar klockan 13.05. Vidare färd till resebyrån
för er som har bokat busstransfer.
OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum:		
9 990:Enkelrumstillägg:			
450:- per natt
Busstransfer resebyrån-Arlanda t/r: 150:-

Tisdag. Efter frukost tar vi promenaden till kajen
för en tur på Amsterdams kanaler. Turen avslutas
vid Rijksmuseum där vi får en guidad tur av museets
Höjdpunkter med målningar från den Holländska
Guldåldern. Resten av dagen och kvällen är fri. Idag
ingår varken lunch eller middag.
Onsdag. Frukost dukas fram och vår reseledare
tar oss på en stadspromenad genom bland annat red
light district. Promenaden avslutas (ca 1.4 kilometer)
vid Rembrandthuset som är ett historiskt hus och
konstmuseum. Den nederländske målaren Rembrandt
van Rijn bodde och arbetade i huset under åren
1639-1658. Vi kommer in och går på egen hand,
interiören från 1600-talet har rekonstruerats. Museet
innehåller även samlingar av Rembrandts målningar
och etsningar och målningar av hans samtida. Tid ges
till shopping och egna strövtåg under eftermiddagen,
varför inte prova Nederländska specialiteter som
Bitterballe eller sill till lunch.
Till kvällen återsamlas vi och tar promenaden (600
meter) till en restaurang för trevlig, gemensam middag
bestående av ”Nationalrätten” Rijstafel med traditioner
från den tiden då Nederländerna hade kolonier i
Indonesien (tidigare namn Nederländska Ostindien).

Amsterdam
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Södra Kroatien
7/5 och 5/10 - 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. För er som väljer att boka busstransfer startar
resan på resebyrån. Vi flyger direkt från Arlanda med
Norwegian till Dubrovnik*. När vi har landat möts
vi av egen buss som tar oss in till Dubrovnik. Vi äter
lunch tillsammans på en trevlig restaurang och möts av
vår svensktalande lokalguide. Vi guidas 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. Sedan har vi tid på egen hand.
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.
Sen eftermiddag fortsätter vi till Makarska och
stannar för möjlighet att få sig något till livs. Under
kvällen kommer vi fram till Makarska och tilldelas
våra rum på fyrstjärnigt hotell centralt beläget vid
strandpromenaden. Vi blir sedan välkomnade av lättare
tilltugg och ett glas vin.

Dubrovnik
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Brac
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.
Dag 3. Efter frukost är det dags att bege oss till Split*
som är en gammal stad med en rik historia som
sträcker sig över 2 000 år tillbaka i tiden. Här möter
vi vår svensktalande lokalguide för en spännande
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, Papalicpalatset och S:t Dujes katedral. Lunch på egen hand,
här finns gott om trevliga restauranger och caféer
att välja mellan. Passa på att promenera runt på de
smala och pittoreska gatorna i stadens gamla centrum.
Middag på hotellet.
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.

UTLANDSRESOR
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 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.

På resan 5 oktober tar vi direktflyg till Split istället
för Dubrovnik. Därför är besöksmålen dag 1 och dag 3
i omvänd ordning. Dag 1 äter vi lunch och får guidad
tur i Split. Dag 3 gör vi en dagsutflykt till Dubrovnik
där vi får en guidad tur och sedan ges tid på egen hand
att utforska Dubrovnik.
*

OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum 7 maj:
Pris per person i dubbelrum 10 okt:
Enkelrumstillägg:			
Busstransfer resebyrån-Arlanda t/r:

11 990:12 590:250:- per natt
150:-**

**Tillägget gäller endast resan 5/10

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

Split

Nationalparken Krka
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Mainau, Bodensjön & Berninaexpressen
12 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. Båten avgår klockan 22.
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.

Mainau
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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
Världarvslista. Vi tilldelas våra rum på Penta Hotel
Kassel. 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 TT-Lines 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:
Enkelrums/hyttstillägg:		

11 990:350:- per natt

Berninaexpressen
Foto: Michael Buholzer/swissimage.ch

Foto: Mainau/Peter Allgaier
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Södra England

Pittoreska kuststäder, ljuvliga trädgårdar och legendariska författare
17/5, 22/5 och 15/9 - 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, Sissinghurstoch Great Dixters vackra trädgårdar samt
Winston Churchills och Rudyard Kiplings
välbevarade hem.
Dag 1. För er som väljer att boka busstransfer startar
resan på resebyrån. Vi flyger direkt från Arlanda
med Norwegian 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.

Eastbourne Pier
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Dag 2. 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.

UTLANDSRESOR
Dag 3. Efter frukost går färden till Charleston farm.
Här vistades Bloomsburygruppen med Virginia
Woolfs syster Vanessa Bell och hennes älskare Duncan
Grant 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.

Dag 4. 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
1930-talet. 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.
Dag 5. 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 busstransfer.
OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum: 		
10 590:Enkelrumstillägg: 			
250:- per natt
Busstransfer resebyrån-Arlanda t/r: 150:-*
* Tillägget gäller endast resan 15/9

Great Dixter
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Franska Rivieran

med Nice, Antibes, Cannes och Monaco
1 september - 5 dagar
Följ med till Franska Rivieran och njut av det
härliga klimatet. Vi bor i Nice på mycket centralt
beläget hotell och gör utflykter i omgivningarna
till de berömda orterna som ligger som ett
pärlband längs Medelhavets Azurblå vatten!
Söndag. För er som väljer att boka busstransfer startar
resan på resebyrån. Vi flyger direkt från Arlanda med
Norwegian till Nice, flygtid ca tre timmar. Vår buss tar
oss till Vingården Chateau de Crémat för vinprovning
och lättare tilltugg. Man kan inte nämna Gastronomie
Niçoise utan att nämna viner. Vingårdarna på
sluttningarna i Nice ger enastående viner vars rykte
sträcker sig bortom nationella gränser: Le Vin de
Bellet, rött, vitt och rosé. Den årliga produktionen
med traditionella tillverkningsmetoder är cirka 50 000
flaskor per år.
Vi fortsätter med bussen till Chagallmuseet som
byggdes på 1960-talet. Den ryskfödde konstnären
Marc Chagall hade skänkt 17 stora dukar åt franska
staten och man beslöt att bygga ett modernt museum
med många öppna ljusa ytor. Dukarna är museets stora
dragplåster, men även tavlor med teman som kärlek
mellan man och kvinna. Under eftermiddagen kommer
vi till vårt hotell som har ett extremt bra läge, nära
strandpromenaden och Gamla stan. Till kvällen samlas
vi för promenad till den gemensamma middagen på en
närbelägen restaurang.
Måndag. Efter frukost gäller det att ta promenadvänliga
skor för idag följer de som vill med på en ca tre kilometer
lång promenad längs havet och in i Gamla Stans
gränder. På Florian ser vi tillverkningen och kanske
handlar med oss något av traktens traditionella konfekt,
kanderade blommor och frukter! Eftermiddagen är
fri, varför inte njuta av solens strålar vid stranden?
Gemensam middag på närbelägen restaurang.

Tisdag. Bussen åker till den medeltida byn Eze med
sitt fantastiska läge på klippkanten mot Medelhavet.
De som vill följer med upp på toppen till den exotiska
kaktusträdgården. Härifrån har man fantastisk utsikt
över havet och kusten.
Vi åker vidare den korta biten till parfymfabriken
Fragonard där en guide tar oss med på en tur genom
tillverkningen och naturligtvis ges tillfälle att handla
med sig av flärden! Nu väntar ett besök i Monaco, här
ges tid till lunch och upptäcktsfärder. Se det berömda
casinot och strosa ned till hamnen, kanske fortsätta upp
på Grimaldiklippan med slottet och Oceanografiska
museet? Återresa från Monaco klockan 18. Idag ingår
varken lunch eller middag.
Onsdag. Efter frukost har du hela dagen att njuta av
strandliv, shopping eller ta del av kulturutbudet. Varför
inte bara slå sig ned på någon av de berömda blå
stolarna och se på folklivet? Till kvällen samlas vi åter
igen för gemensam middag på vår restaurang.
Torsdag. Efter frukost går bussen till Cannes, känd
för sin årliga filmfestival! Här står Ferraris och andra
flärdfulla bilar på rad. Tid ges för egna strövtåg och
sedan väntar gemensam lunch bestående av Sallad
Nicoise inklusive ett glas vin/öl/läsk. Färden går vidare
till Antibes där vi strosar i de mysiga gränderna och
fascineras av lyxiga yachts! Klockan 18 återsamlas vi
för att åka med bussen till flygplatsen för hemresa till
Arlanda. Vidare färd till resebyrån för er som har bokat
busstransfer.
OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum:		
Enkelrumstillägg:			
Busstransfer T&R Arlanda:		

9 990:500:- per natt
150:-

Nice
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Vinskörderesa Rhen och Mosel
1 september – 7 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9
Rhen – Moseldalen är ett av Europas vackraste
områden med gamla borgar och stora vinfält
längs sluttningarna. Vi njuter av det vackra
landskapet och gör utflykter med buss samt en
båttur på Rhen. I staden Rüdesheim med sin
genuina atmosfär och sitt vackra läge vid Rhen
bor vi på Hotel Trapp i fyra nätter. Naturligtvis
provar vi traktens kända viner och från
uteserveringarna hörs kända sånger av duktiga
musiker!
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 något av TT-Lines finaste
fartyg, tilldelas våra hytter och samlas för gemensam
middag som består av väl tilltagen buffé inklusive vin/
öl. Ombord finns shop och bar. Båten avgår kl. 22.
Måndag. Frukost serveras och fartyget anländer till
Travemünde. Snart passeras Hansastaden Lübeck och
så småningom Hamburg, Hannover och Göttingen.
Vi stannar för nödvändiga kaffe- och lunchraster. Sen
eftermiddag kommer vi till Rüdesheim för övernattning
på Hotel Trapp i fyra nätter. Trerätters middag serveras
på hotellet samtliga kvällar.
Tisdag. Efter frukost åker vi med linbanan (kabiner
för två personer) upp på vinberget. En lokalguide
promenerar med oss genom vinbergen och berättar om
trakten och vinproduktionen. Från höjderna har vi en
betagande utsikt över Rhendalen. Ta med bekväma skor,
lutningen är delvis brant i bergen. Utomhus serveras
vid långbord en stärkande sopplunch inklusive vin.
Tillbaka i Rüdesheim ges egen tid. Innan middagen
går vi till en närbelägen vinkällare för provning av tre
viner. Middag serveras på hotellet.
Onsdag. Frukost serveras och sedan gör vi en båttur på
Rhen i ca 1.5 timme. Vi färdas i behaglig takt genom
ett av Europas vackraste områden med gamla borgar
och stora vinfält längs sluttningarna. Båten lägger till i
Sankt Goarshausen där bussen möter oss. Vi åker upp
på den sägenomspunna klippan Loreley, där jungfruns
sång lockade sjömän i fördärvet. Under eftermiddagen
kommer vi till besökscentret på Asbach-Uralt, här
ser vi film och provsmakar cognac (som här kallas
Weinbrand) naturligtvis ges möjlighet att handla.

Sedan dukas middag fram på hotellet.
Torsdag. Efter frukost är det dags för en tur längs Rhen
till Koblenz. Här ser vi Deutsches Eck där Rhen möter
Mosel. Färden går vidare genom kända vindistrikt längs
Moseldalen och vår väg kantas av de vackraste vyer.
I den mysiga korsvirkesstaden Bernkastel ges tid för
lunch och shopping. Sedan beger vi oss till vinbonden
Alfred Port för vinprovning under svensktalande
ledning. Tillbaka i Rüdesheim väntar middagen.
Fredag. Efter frukost är det dags att ta farväl av
dessa fantastiska trakter 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.
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. Denna dag ingår
inga måltider.
Åter i Stockholm omkring klockan 18.
OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum/hytt:
Enkelrums/hyttstillägg: 		

8 590:350:- per natt

Rüdesheim
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Normandie, Jersey, Monets Trädgårdar
10 september – 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 Dagen D, vidare till
Calvadosprovning och vandring i Monets
Trädgård. En tur till den kända kanalön Jersey,
fascinerande klippön Mont-Saint-Michel och
mycket mer!
Tisdag. För er som väljer att boka busstransfer startar
resan på resebyrån. Vi flyger direkt från Arlanda
med SAS 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 fem 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
belägna hotell och gemensam middag serveras på en
av stadens restauranger till kvällen.

Monets Trädgårdar
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Onsdag. Frukost smakar bra och sedan 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.

Honfleur

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 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.

UTLANDSRESOR
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.

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
shoppingsugna 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.

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

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 busstransfer.
OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum: 		
14 490:Enkelrumstillägg: 			
350:- per natt
Busstransfer resebyrån-Arlanda t/r: 150:-

Mont-Saint-Michel
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Island och Färöarna

Över Atlanten i Vikingarnas farvatten
27 september – 9 dagar, avresa från Uppsala kl. 6.45, Stockholm kl.8, Södertälje kl. 8.30
Fredag. Färden går till Gränna där en tidig lunch
serveras på Hamnkrogen. Resan fortsätter till Göteborg
och Stena Lines fartyg till Fredrikshamn. Vår buss kör
oss till Hirtshals för middag och övernattning.
Lördag. Frukosten står framdukad och sedan kör vi till
Nordsøen Oceanarium, Nordeuropas största akvarium
och det största akvariet rymmer 4.5 miljoner liter! Här
finns 81 olika djurarter som lever i Nordsjön. Vi åker
tillbaka till hotellet för lunch innan det är dags att gå
ombord på M/S Norröna som avgår klockan 15. Vi
tilldelas våra hytter och till kvällen väntar gemensam
middag (samtliga kvällar ombord). På den moderna
färjan finner man ett flertal faciliteter att välja på som
t.ex. Naust. Här spelas lugn musik på dagarna och på
kvällarna kan man lyssna på livemusik och få något
gott att dricka som till exempel njuta av en kall öl från
det lokala bryggeriet från färöiska Björ.
Reseledare från Larssons Resor medföljer under
resan. Observera dock att utflykterna genomförs med
rederiets lokala skandinavisktalande guider.
Söndag – till havs. Njut av en härlig frukostbuffé i
lugn och ro och upplev livet till havs med oändlig utsikt
över hav, vågar och himmel. Ta del av livet ombord
med diverse aktiviteter, kanske se filmen om Färöarna
i Naust eller varför inte spela ett parti Bingo? Ombord
finns taxfreeshop, bar och restauranger. Gemensam
middag ombord. Om vädret tillåter vill du inte missa
kvällens skådespel med ljuset från Nordatlantens
oljeplattformar och tusentals stjärnor som lyser upp
horisonten.

Färöarna
Foto: Kimberley Coole/visitfaroeislands.com
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Måndag. Vi kommer till Färöarna och efter en
tidig frukost gör vi en utflykt till Kirkjubøur som är
Färöarnas historiska hjärta. Samhället på Streymoys
sydvästra kust bjuder på en enastående utsikt över öarna
Hestur och Koltur. Under medeltiden var Kirkjubøur
Färöarnas biskopsresidens och därmed landets andliga
och kulturella centrum. Vi kör igenom Torshamn som
sannolikt är en av världens minsta huvudstäder. Sedan
vidare till Kirkjubøur, förbi byn Velbastaður som ligger
ytterst på en bergssluttning. Vi besöker den gåtfyllda
Magnuskatedralen som blev uppförd omkring år 1300,
därefter Olavskyrkan. Vi kommer även till den tidigare
kungsgården Roykstovan, som sägs vara världens
äldsta bebodda trähus. Slutligen bjuder det lokala
bondeparet på kaffe och kaka i den stämningsfyllda
Roykstovan. Efter turen ges möjlighet att utforska
Torshamn på egen hand. På eftermiddagen fortsätter
fartyget mot Island. Möjlighet ges att se filmen om
Island i Naust innan vi intar middag ombord.
Tisdag. Frukosten intas medan fartyget inleder den
17 km långa seglingen genom Seydisfjördur på Island
från havet till det lilla samhället längst in i fjorden.
Staden började byggas av norska fiskare 1848 och är
känt för sin vackra träbebyggelse. Härifrån åker vi
på en heldagsutflykt, vi kör från Seyðisfjörður över
det vackra 620 meters höga bergspasset Fjarðarheiði
och vidare ner till staden Egilsstaðir. Turen fortsätter
genom den fascinerande dalen Jökuldalurin, var
vi därefter gör ett kort fotostopp vid det mörka
ökenlandskapet Dimmufjallgarður. Under resans
gång passerar vi Hrossaborg, där flera filmscener till
kända Hollywood-produktioner har blivit filmade. Ett
stopp görs även vid Námafjell, där vi ska se brusande
pseudokraters (vulkanliknande öar i sjöarna) och
ångande sulfater. Vi ska se bubblande lerpölar och
ut och trampa på geotermisk gyttja. Vid Jarðböðin
Naturbað bjuds en enklare lunch. Möjlighet ges att
bada i de varma källorna innan bussfärden går vidare
till Dimmuborgir, som är ett intressant lavalandskap.
På hemresan kör vi till Dettifoss, ett vattenfall på norra
Island. Vattenfallet är 44 meter högt och 100 meter
brett och har en genomsnittlig vattenflödeshastighet
på 193 kubikmeter per sekund, vilket gör Dettifoss till
Europas vattenrikaste vattenfall. Detta är utan tvekan
en av resans höjdpunkter. Middag intas ombord.
Fartyget stannar i Seydisfjördur över natten.

UTLANDSRESOR
Onsdag. För att komma till Reyðarfjörður som ligger
syd om Seyðisfjörður, ska vi idag åter över bergspasset
Fjarðarheiði, innan utflykten fortsätter till den lilla
by som ligger längst ner i fjorden som bär samma
namn. Reyðarfjörður är den största fjorden på Islands
östkust. Tack vare de goda hamnförhållandena och det
strategiska läget så blev Reyðarfjörður den näststörsta
bland de allierades isländska baser under andra
världskriget. Därefter kör vi till Egilsstaðir och vidare
längs Lögurinns sydöstliga kust, där vi passerar det
vackra Hallormsstaðarskógur som är Islands största
skog. Vårt nästa stopp är Gunnarshus, som den kända
isländska författaren Gunnar Gunnarsson (1889–1975)
lät bygga 1939. Gunnar bodde tillsammans med sin fru
på gården till 1948, då de flyttande till Reykjavik och
överlät Gunnarshus och den tillhörande marken till
staten. Sedan år 2000 har Skriðuklaustur fungerat som
ett kultur- och vetenskapscentrum. Under uppehållet på
Skriðuklaustur besöker vi museet och äter lunch på det
charmerande herrgårdscaféet Klausturkaffi. Ett stenkast
därifrån ligger informationscentret Snæfellsstofa, där
får vi ta del av historien om Islands djur- och växtliv.
På vägen tillbaka stannar vi till i Egilsstaðir, där vi har
en timmes tid innan vi kör tillbaka till Seyðisfjörður
och MS Norröna. Under middagen ombord lämnar i
Island och seglar åter mot Färöarna.
Torsdag. Avnjut din frukost ombord i lugn och ro.
Sedan finns möjligheten att se en film om Färöarna,
innan öarnas ofta trolskt dimhöljda siluett stiger upp
ur havet. Vi lägger till på eftermiddagen i Torshamn
för att fortsätta vårt färöiska äventyr som denna gång
tar oss till det vackra och rogivande naturområdet
Gjogv som ligger på Eysturoys yttre nordöstkust. På
vägen österut kör vi över bron från Färöarnas största
ö, Streymoy, till den näststörsta, Eysturoy, där passerar
vi de höga klippformationerna Slættaratindur (882 m)
och Gráfelli (857 m). Ögruppens högsta berg, Gjógv,
är mest känt för sitt pittoreska landskap med gamla
färgglada hus uppför och omkring det livsviktiga
naturliga flygfältet. Landningsbanan ligger skyddad i
en ravin, gjógv på färöiska, som med god anledning
har gett byn sitt namn, då den var byns livsnerv innan
vägen kom till. Befolkningsantalet är begränsat –
bara drygt 30 människor bor nu i Gjógv. Byn är ett
populärt resmål, både bland utlänningar och den lokala
befolkningen som lockas av dess romantiska lugn.
Gjógv är den perfekta platsen för en liten promenad
och vi utforskar den lilla byn genom att besöka det
charmerande hotellet Gjáargarður, där det serveras
kaffe, te och hembakat. Kom ihåg att besöka bänken där
självaste Kronprinsessan Mary har njutit av utsikten.

På kvällen fortsätter fartyget mot Hirtshals. Vi intar
middagen och kan sedan stå på däck och se fartyget
sakta lämna de trolskt dimhöljda öarna.
Fredag - till havs. Njut av din frukost ombord i lugn
och ro och spendera sedan din sista tid på M/S Norröna
som det passar dig. Kanske läsa en bok, spela ett parti
bingo eller utnyttja fartygets gym? På kvällen dukas
fartygets middagsbuffé fram.
Lördag. Efter frukost ankommer vi till Hirtshals
klockan 10 och vår buss tar oss vidare till Fredrikshamn
och båten till Göteborg. Vi stannar för nödvändiga
raster och beräknas vara åter i Stockholm omkring
midnatt.
OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i insides dubbelhytt:		
Pris per person i utsides dubbelhytt:		
Hytt för eget bruk, utan fönster:		

15 900:18 900 :21 900 :-

Särskilda villkor för denna resa:
- Vid bokning, ange namn som det står i passet.
- Anmälningsavgift 3 000:- (ej återbetalningsbar)
- Slutbetalning senast 31 maj
- Avbokningskostnad 1 juni t.o.m. 31 juli 50% av
resans pris, fr.o.m. 1 augusti 100%
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Alsace - Förra årets Succé!
29 september - 8 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 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. Båten avgår klockan 22.

Onsdag. Efter frukost är det dags för en trevlig
sightseeingtur med båt i Strasbourg. Under en dryg
timmes båttur får vi höra om stadens spännande historia
(hörlurar, engelska) och få se magnifika byggnader.
På eftermiddagen åker vi till Dopff & Irion, en stor
producent av bland annat Rieslingviner. Här väntar
vinprovning, efteråt finns det även möjlighet att handla
med sig av de viner vi provar. På kvällen serveras
gemensam middag.

Måndag. Frukost serveras ombord och båten anländer
till Travemünde. Färden går vidare genom Tyskland,
naturligtvis med uppehåll för möjlighet till kaffe och
lunch. Sen eftermiddag kommer vi till Cochem. En
av Moseldalens mysigaste städer med sin romantiska,
gamla stadskärna, smala gränder och medeltida torg
med vackert renoverade korsvirkeshus. Vi tilldelas
våra rum och middag dukas fram på hotellet.

Torsdag. Frukost. Under dagen åker vi till klostret
Mont Sainte Odile som ligger beläget nästan 800
meter över havet. Från klostret har vi en extraordinär
panoramautsikt över Alsaceslätten. Här kommer vi
att äta en trevlig lunch tillsammans. Det finns också
två små kapell intill klostret med vackra mosaikmotiv
som är värt ett besök. På eftermiddagen kommer vi till
familjen Ruhlmans vingård i Dambach-la-ville för en
vinprovning. På kvällen serveras gemensam middag.

Tisdag. Efter frukost ges lite tid för egna strövtåg
innan vi far vidare. På eftermiddagen kommer vi
fram till Riquewihr som är en mysig medeltidsstad
med kullerstensgator, omgiven av bergskedjor och
bedövande vacker natur. Här finns tid att strosa runt på
egen hand innan vi samlas för att äta middag bestående
av tre rätter. Middagarna i Riquewihr kommer vi att
inta på olika närbelägna restauranger.

Fredag. Efter frukost tar vi farväl av Riquewihr och
beger oss till Neustadt som är navet längs Tyska
Vinvägen. Tid ges till lunch vid marknadstorget
omgett av romantiska gränder. Bussen tar oss till
närbelägna vingården Weingut Kaiserstuhl för en
trevlig vinprovning. Resan fortsätter norrut. Middag
och övernattning på The Rilano Hotel i utkanten av
Frankfurt.
Lördag. Frukost serveras och sedan 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 i utkanten av Lübeck 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.
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.

Riquewihr
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Pris per person i dubbelrum/hytt:
Enkelrums/hyttstillägg:		

12 590:350:- per natt
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Irland - Den Gröna Ön

med Dublin, Ring of Kerry och Cliffs of Moher
6 oktober – 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. Vänta inte
för länge med din bokning!
Söndag. För er som väljer att boka busstransfer startar
resan på resebyrån. Vi flyger direkt från Arlanda 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.

Cliffs of Moher

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 busstransfer.
OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum:		
11 990:Enkelrumstillägg:			
400:- per natt
Busstransfer resebyrån-Arlanda t/r: 150:-
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Prag, Wien, Bratislava, Berlin och Dresden
5 oktober – 11 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9
Lördag. 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. Sedan åker
vi ombord på TT-Lines fartyg och tilldelas våra hytter.
Stor middagsbuffé inklusive vin/öl ingår. Ombord
finns shop och bar. Båten avgår klockan 22.

Onsdag. Efter frukost kommer vi att upptäcka att
Wien är så mycket mer än Nyårskonsert och caféer.
En lokalguide möter oss för tre timmars stadsrundtur i
buss och till fots där vi bland annat får se det berömda
Hundertwasserhuset med dess berömda brokiga fasad,
Operahuset, och det stora palatsområdet Hofburg med
Spanska Ridskolan. Sedan kommer vi till det magnifika
slottet Schönbrunn, Wiens mest besökta turistmål!

Söndag. Frukost serveras ombord och båten anländer
till Travemünde. Färden går till Berlin och lunch
dukas fram på en trevlig restaurang. Vår svensktalande
lokalguide möter upp oss och tar oss på en guidad tur i
bussen. Storstaden sjuder av liv och är förknippad med
så mycket historia. Vi ser resterna av Berlinmuren,
Brandenburger Tor, Potsdamer Platz, de återuppbyggda
kvarteren längs Spree, Museiön, TV-tornet, Under den
Linden och minnesplatser. Vi tilldelas våra rum på
fyrstjärnigt, centralt beläget hotell vid Alexanderplatz.
Gemensam middagsbuffé på hotellet.

På området serveras Wienerschnitzel till lunch innan
vi tas på en tur genom slottets salar. Karl VI var själv
inte speciellt intresserad av Schönbrunn, men gav det
till sin dotter Maria Teresia som började använda det
som kejserligt sommarresidens, vilket Schönbrunn
fortsatte att vara fram till 1918. Det var sommarslott
för kejserliga ätten Habsburg av Österrike. De mest
bekanta personligheterna som bott här är kejsarinnan
Maria Theresia, berömd för sina 12 barn, och
kejsarparet Franz Josef a Österrike och hans fru
Sissi (Elisabeth av Österrike). En annan kändis var
kronprinsen Frans Ferdinand av Österrike, som sköts
28 juni 1914 vilket inledde första världskriget. En
något tragisk barndom tillbringade Napoleon I:s son
Napoleon II här efter faderns fängslande. Det var även
på detta slott, närmare bestämt i den ena festsalen, som
en femårig pojke från Salzburg, Wolfgang Amadeus
Mozart, höll sin första konsert. Fyllda av intryck tar
oss bussen tillbaka till vårt hotell. Ikväll ges tillfälle att
själv utforska Wiens restaurang utbud för idag ingår
lunch istället för middag.

Måndag. Frukost dukas fram och sedan har du hela
dagen på egen hand att urforska staden med dess stora
utbud av muséer och restauranger. Idag ingår varken
lunch eller middag.
Tisdag. Efter frukost är det dags att ta farväl av Berlin
för denna gång. Vi kommer till Dresden och de som
vill följer med reseledaren på en promenad i den
återuppbyggda Barockstaden med vackra byggnader
som Semperoperan och Zwingerpalatset. Lunch
serveras i historisk miljö innan färden går vidare till
Wien, en av Europas största och vackraste städer. En
sen middag och övernattning på centralt beläget hotell.

Brandenburger Tor
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Torsdag. Efter frukost åker vi med bussen till
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. Mellan åren 907 och
1918 var Bratislava en del av Ungern. Vid ankomst
ges tid för egna strövtåg och shopping i den historiska
stadskärnan. Prisläget är bland de billigaste i Europa!
Här bjuds vi även på gemensam lunch (gulash)
inklusive ett glas vin/öl/läsk.
När vi kommer tillbaka till Wien väljer du om du
vill vara fri eller följa med till Museumkvarteren,
här besöker vi Konstmuseet Leopold Museum. De
permanenta utställningarna tillägnas två av de största
österrikiska konstnärerna Egon Schiele och Gustaf
Klimt. Här finns även en utställning med Wiener
Werkstätte, en stilbildande rörelse i början av 1900-talet
som utvecklade vardagsföremål av designers. Vi får
även njuta av klassisk Art Nouveau. Kvällen är fri så
varför inte passa på att uppleva stadens enorma Operaoch Konsertutbud. Idag ingår lunch istället för middag.
Fredag. Efter frukost tar vi farväl av Wien och beger
oss vidare genom Europa. Vi stannar för möjlighet till
lunch under dagen och under eftermiddagen når vi
De tusen spirornas stad – Prag. Staden har något för
alla, oavsett om man är intresserad av historia, konst
och musik eller bara vill ta en billig öl på någon av
de otaliga serveringarna. Floden Moldau slingrar
sig vackert genom staden vars skönhet slår oss med
häpnad. Prag hade turen att någorlunda klara sig undan
bombanfall under andra världskriget och ståtar idag
med tjusiga hus från 1900-talets jugendperiod blandat
med historiska byggnader från 1700-talet och modern
bebyggelse. Stadens gamla delar är upptagna på
UNESCOs Världsarvslista och det förstår man när man
ser den fina arkitekturen! Middag och övernattning på
Merkur Hotel.

Lördag. Frukost och sedan samling utanför hotellet
där vi möter vår svensktalande lokalguide som tar oss
på en guidad tur till fots (ca fyra kilometer). Vi kommer
till Kruttornet, den restaurerade gotiska porten med
anor från 1000-talet. Vi går vidare till Gamla stadens
torg och ser rådhuset från 1338 med sitt astronomiska
ur. Torget är ett av världens vackraste torg som började
ta form på 1000-talet. Vi kommer även till den Judiska
stadsdelen Josefshov.
Tid finns för lunch och egna strövtåg under
eftermiddagen. Varför inte gå till Karlsbron, bron över
Moldau från 1357 som är Prags mest kända monument?
Den löper mellan Gamla staden och Lillsidan och
förbinder stadens två delar. Eller kanske utforska
Lillsidan nedanför Pragborgen? Här har tiden i stort
sett stått stilla sedan 1700-talet. Vackra barockpalats,
charmiga äldre hus och trevliga fik. Kvällen är fri och
idag ingår varken lunch eller middag.
Söndag. Frukost dukas fram och vår buss med
svensktalande lokalguide tar oss upp till Pragborgen.
Stadens historia började med denna borg som anlades
på 800-talet på strategisk plats på höjden ovanför floden
Moldau. Pragborgen är ett område med kyrka, palats,
kloster, torg, trädgårdar och byggnader som Kungliga
Slottet och Sankt Vituskatedralen. Vi kommer även till
den pittoreska Gyllene Gränden. Bussen tar oss tillbaka
till hotellet. Eftermiddagen är fri. Till kvällen samlas
vi för promenad till en genuin tjeckisk restaurang för
gemensam middag bestående av två rätter inklusive ett
glas vin.
Måndag. Efter frukost är det dags att ta farväl av Prag
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.
Tisdag. 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.

Floden Moldau i Prag

Pris per person i dubbelrum/hytt:
Enkelrums/hyttstillägg:		

13 990:350:- per natt
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Amalfikustens pärlor
med Sorrento, Capri, Pompeji
10 oktober – 7 dagar
Följ med på en härlig resa till Amalfikusten när
hösten börjar komma här hemma. I Italien möts
vi av en behaglig värme och vi bor strax utanför
Sorrentos charmiga stadskärna, som ligger
vackert med utsikt över Neapelbukten. På våra
intressanta utflykter får vi upptäcka några av
landets mest sevärda utflyktsmål som Pompeji,
Capri och en hisnande dag på slingrande vägar
längs den otroliga Amalfikusten, som av många
anses vara en av Europas vackraste kuststräckor.
Torsdag. För er som väljer att boka busstransfer startar
resan på resebyrån. Vi flyger direkt från Arlanda med
Norwegian direkt till Rom och landar vid lunchtid.
Vad passar då bättre än att besöka en vingård! Vi får
prova gårdens viner och serveras en lättare lunch.
Vidare söderut och efter några timmar är vi framme
i den klassiska, syditalienska pärlan Sorrento. Vi bor
på ett trevligt mellanklasshotell som ligger i den lugna
stadsdelen Sant’Agnello, Hotellet omgärdas av en
lummig trädgård med härliga terrasser där man kan
njuta av havsutsikten. Middag serveras på hotellet.

Amalfikusten
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Fredag. Efter frukosten kan de som önskar följa med vår
reseledare på en trevlig promenad i de gamla delarna av
Sorrento. Här finns små caféer där lokalbefolkningen tar
en espresso i farten, modebutiker, handlare som bjuder
på frukt och grönt direkt ur bakluckan, små kyrkor och
restauranger som ligger gömda i romantiska gränder.
Det här en stad med traditioner, charm och många
vackra vyer. Eftermiddagen på egen hand. Gemensam
middag på hotellet.

UTLANDSRESOR
Lördag. Frukost smakar bra och sedan åker vi till
klippön Capri, det är tveksamt om det finns någon ö
som är mer omskriven än Capri. Medelhavsön har
genom åren lockat till sig mängder av författare,
konstnärer och andra intellektuella som alla har förförts
av öns skönhet. Vi har under dagen en svensktalande
lokalguide som berättar och visar. Naturligtvis besöker
vi Axel Munthes livsverk på Capri, Villa San Michele.
Den enastående villan ligger högt på en klippa med en
utsikt som får alla att tappa andan, magiskt vackert!
Lunch ingår under dagen och på kvällen kan man
upptäcka någon av de trevliga restauranger som ligger
nära hotellet. Idag ingår lunch istället för middag.
Söndag. Efter frukosten går färden till Pompeji.
Tillsammans med vår svensktalande lokalguide
upptäcker vi det unika utgrävningsområdet. Här kan
vi se hur invånarna levde i vardagen 79 e.kr. innan
Vesuvius våldsamma utbrott ödelade allt. Idag ser vi
hur vardagslivet kunde vara i en romersk landsortsstad
för mer än 2000 år sedan, med matbutiker, offentliga
bad, badrum och enskilda hem. Vi äter en gemensam
lunch under dagen. Middag på hotellet.

År 1851 köptes villan av den skotske botanikern Sir
Neville Reid som renoverade den och planterade
exotiska plantor i trädgården. Det var i denna trädgård
som Wagner fick inspiration till operan Parsifal. Under
dagen ges tid till lunch. Middag på hotellet.
Tisdag. Efter frukost har vi en hel dag att upptäcka
hotellets omgivningar i stadsdelen Sant’Agnello eller
Sorrento på egen hand (ca 2 kilometers promenad,
lokalbuss finns). Vår reseledare ger tips och förslag på
olika aktiviteter. Efter en härlig dag samlas vi åter för
att äta middag tillsammans.
Onsdag. Efter frukost på hotellet börjar återfärden till
Rom och Norwegians direktflyg till Arlanda. Vidare
färd till resebyrån för er som har bokat busstransfer.
OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum:		
Enkelrumstillägg:			
Enkelrumstillägg, mindre rum:
Busstransfer resebyrån-Arlanda t/r:

13 990:350:- per natt
250:- per natt
150:-

Måndag. Frukost och därefter gör vi en heldagsutflykt
längs Amalfikusten med svensktalande guide. Vi
fascineras över vackra vyer, små byar som klättrar
längs klippväggarna med hus i klara pastellfärger. Det
glittrande azurblåa medelhavet är aldrig långt borta.
Vi stannar till i Amalfi med sina trånga små gränder
och torg. Här finns affärer, caféer och charmiga
restauranger. Vidare klättrar vår buss på slingrande
vägar upp till den lilla staden Ravello belägen på en
klippa. Här besöker vi Villa Rufolo som byggdes i
slutet på 1200-talet av den anrika familjen Rufolo.

Capri
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Andalusien med Alhambra och Gibraltar
4 november – 7 dagar
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!

Tisdag. 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.

Måndag. För er som väljer att boka busstransfer startar
resan på resebyrån. Direktflyget från Arlanda med
Norwegian 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.

Onsdag. 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 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.

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

Gibraltar
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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.

Lördag. 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.
Söndag. 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 busstransfer.
OBS! Ta med giltigt pass.
Pris per person i dubbelrum: 		
12 990:Enkelrumstillägg:			
250:- per natt
Busstransfer resebyrån-Arlanda t/r: 150:-

Fredag. 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.

Nerja

Alhambra
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Svalbard

22 augusti – 4 dagar
Torsdag. På denna resa ses vi vid gaten på Arlanda
(flygbiljetter och information sänds till er innan
avresan). Vi flyger med SAS via Oslo till Svalbard
och Longyearbyen. Vid ankomst samlas vi vid
bagagebandet. Utanför möter vår buss som tar oss till
Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen. Här serveras en
sen lunch och sedan möter vi vår lokalguide som ger
oss en första inblick i livet på Svalbard, om hur det är
att leva här och om öns fauna och flora. Vi åker buss
och besöker Galleri Svalbard och Svalbard museum,
som på ett intressant sätt visar det unika Svalbard. Här
finns det lika många invånare som isbjörnar! Turen
tar cirka 3 timmar. Efter en spännande första dag på
Svalbard känns det skönt gemensam tre rätters middag
i hotellets restaurang.

eller ta en fika i Longyearbyen? På kvällen hämtas vi
av vår buss för att åka till Camp Barentz, som ligger
en mil från Longyearbyen vid foten av Gruve 7 fjället.
Vi kommer att vara inomhus men klä dig varmt då det
kan dra kallt från golvet. Bussen kan inte åka ända fram
utan vi möts av värdfolket som tar oss den sista biten
till fots. Området är fullt av historier om gruvdrift,
andra världskriget och tidig vetenskaplig forskning.
Fredag. Efter frukost hämtas vi av buss och åker ner Barents hus är byggt som en kopia av hyttan som
till hamnen för en naturskön båttur på Isfjorden. Klä Willem Barents och hans manskap övervintrade i under
dig varmt och glöm inte kontanter om du ska handla på sin expedition på 1500-talet. Barents var den förste
båten eller i Barentsburg. Ombord på båten finns kiosk Europeiska person som övervintrade i Arktis.
och bar. Vi kryssar i fjorden mot Esmarksglaciären
och med lite tur kanske vi ser både säl och kanske Här bjuds vi på en genuin vildmarksafton i en unik
isbjörn. Lunch serveras ombord innan vi når Svalbards miljö. Vi välkomnas av vår värd för kvällen, som
näst största tätort, gruvbyn Barentsburg. Här är har geväret på axeln. Det är vanligt här på Svalbard
befolkningen till största delen rysk och ukrainsk. Vår eftersom isbjörnarna lever fritt på ön. Vi serveras mat
ryska engelsktalande lokalguide visar oss runt och (all dryck ingår denna kväll) som tillagats över öppen
lite tid till souvenirshopping ges (går bra att betala eld och under middagen får vi höra fantastiska historier
med Norska kronor). På vår väg tillbaka med båten om livet på Svalbard i allmänhet och hur det är att leva
mot Longyearbyen passerar vi de nedlagda ryska nära isbjörnar i synnerhet. OBS! Då vi sitter vid öppen
bosättningarna i Colesbukta och Grumant. Vi passerar eld kommer kläderna att lukta efteråt. Åter vid hotellet
även fågelfjällen med sin enorma artrikedom. Ta gärna omkring klockan 22.
med en kikare så att du kan titta efter silvertärnor,
spetsbergsgrisslor, vitkindade gäss, praktejdrar och Söndag. Efter frukost hämtas vi för en tur i
många andra fåglar. Turen tar ca 9-10 timmar. Idag Longyearbyens kolsvarta gruvhistoria. På vår väg till
Gruva 3 passerar vi ingången till Frövalvet, världens
ingår lunch istället för middag.
största förvaring av nedfrysta fröer och sädesslag.
Lördag. Efter vår frukost ska vi ut på nya fantastiska Vid ankomst till gruvan förses vi med hjälm och
äventyr. Vi ska åka hundspann och eftersom det är skyddskläder. Det är mer än 20 år sedan gruvarbetarna
barmark kommer slädarna vara utrustade med hjul. låg i gruvgångarna och hämtade ut det ”Svarta guldet”.
Vi får låna lämpliga kläder men tänk på att vara Vi känner historiens vingslag, det är mycket som är
klädd varmt och oömt. Siberian Huskies drar oss gammalt och orört, vi går längre in i gruvan och mörkret
genom det unika, orörda landskapet och kanske ser omger oss, den fuktiga och kalla luften samlar sig och
vi renar, fjällrävar och olika flyttfåglar. Vi stannar till vi förstår hur tufft arbetarna hade i sin vardag. Tillbaka
ibland för att låta hundarna dricka och då passar vi på hotellet serveras avslutningslunch och därefter åker
på att njuta av naturen och naturligtvis fotografera de vi till flygplatsen för hemresa via Oslo till Arlanda.
oändliga vidderna. Fyllda av intryck, frisk luft och en OBS! Ta med giltigt pass.
fantastisk upplevelse kommer det att smaka gott med
17 990:lunch bestående av två rätter på hotellets restaurang. Pris per person i dubbelrum:		
700:- per natt
Eftermiddagen är fri, varför inte shoppa lite souvenirer Enkelrumstillägg:			
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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, måltidsdryck 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

anges. Ingen anmälningsavgift på dagsturer. Avgiften skall vara
oss tillhanda inom 10 dagar efter bokning och slutlikvid senast
45 dagar före avresa.
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.

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.

Klagomål som ej framförs till reseledaren under resan beaktas
ej i efterhand. Programpunkter kan komma att kastas om,
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.

I Stockholm är på- och avstigningsplats:
Resebyrån på Odengatan 96.

Om du måste avboka din resa

I Södertälje är på- och avstigningsplats:
Pendeltågsstation Södertälje Centrum, vid pressbyrån.

Avbokning skall ske under våra öppettider:
Måndag t.o.m. torsdag 9-17
Fredag 9-15

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 är 1 500:- för flerdagsresor om inget annat

- Öppet köp gäller till 45 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 45 arbetsdagar men tidigare än 25
arbetsdagar före avresan återbetalas 60% av resans pris, dock ej
kostnad för eventuell evenemangsbiljett och flygbiljett.
- Vid avbeställning senare än 25 arbetsdagar men tidigare än 15
arbetsdagar före avresan återbetalas 40% av resans pris, dock ej
kostnad för eventuell evenemangsbiljett och flygbiljett.
- Vid avbeställning senare 15 arbetsdagar före avresan sker ingen
återbetalning.
Vi sänder hem avbokningsbesked med de uppgifter ert
försäkringsbolag behöver för eventuell utbetalning från dem.
Gällande reseförsäkringar och avbeställningsskydd, vänligen
kontakta ert försäkringsbolag. 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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Registrera dig på vår hemsida

GILLA OSS PÅ FACEBOOK

Sök: Larssons Resor

Telefon: 08-34 82 00
www.larssonsresor.se

Odengatan 96, 113 22 Stockholm
S:t Eriksplan (vid Vasaparken)
E-post: kontor@larssonsresor.se
Öppet: månd-tors 9-17, fre 9-15

Höst och julprogrammet kommer i slutet på augusti 2019!

