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Nu har du katalogen med ALLA RESOR 2023 i din hand!
I vanliga fall gör vi en katalog för vår/sommar och sen kommer en kompletterande med resor för höst/vinter men nu har 
vi gjort EN katalog med årets samtliga resor så HÅLL HÅRT I DITT EXEMPLAR, vi sänder ingen ny.
Nytt för i år är också att avresa sker från Cityterminalen. 
Kontoret är kvar på Odengatan 96 och du är välkommen att komma in för att boka eller betala resor. 
Aldrig har väl vårt utbud varit så stort som i år, så det bör bli lätt att hitta frestande resmål och vi ser fram mot att 
välkomna dig!
Välkommen hälsar Helene och Peter med personal!

För mer info om nedan resor, se vår hemsida eller i vårt gamla höstprogram:
Jokkmokks Marknad med Växbo lin och Mackmyra Whisky 
2 februari – 5 dagar
Jokkmokks marknad har en lång historia som sträcker sig mer än 400 år tillbaka. Många har drömt om att komma till 
vårt nordligaste landskap under vintertid, kanske får vi uppleva Norrsken!  
Andrew Lloyd Webber – Musical Gala i Malmö med dagstur till Köpenhamn!
8 mars – 3 dagar avresa från Stockholm klockan 8.30, Södertälje kl. 9
En hyllning till en av vår tids största musikalkompositörer! Andrew Lloyd Webbers musik är full av känslor, kärlek, 
förförelse, romantik, humor, ilska, girighet, mod, hopp och inspiration. I denna kritikerrosade föreställning bjuds 
det på en känslomässig berg- och dalbana, framfört av fem internationellt uppmärksammade solister och en sång- och 
dansensemble direkt från Londons West End. Förutom solister och ensemble så tolkas musiken även av en levande 
orkester bestående av fjorton musiker. Färgglada kostymer, påkostad scenografi och toppmoderna ljuseffekter gör 
Andrew Lloyd Webber Musical Gala lika trevlig för ögonen som för öronen.
Verdis tidlösa mästerverk Aida på Wermland Opera med Rackstadmuseet och Klässbols Linneväveri
10 mars – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 10.30
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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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RESEKALENDER

Datum Resmål Antal dagar Sida
Februari
2 Jokkmokks Marknad med Växbo lin och Mackmyra Whisky 5 2

Mars
8 Andrew Lloyd Webber – Musical Gala i Malmö med dagstur till Köpenhamn! 3 2
10 Verdis tidlösa mästerverk Aida på Wermland Opera med Rackstadmuseet och Klässbols Linneväveri 2 2
17 Falkenbergsrevyn 25-årsjubileum! med Tjolöholms Slott och Gekås i Ullared 3 16

April
5 Tranor vid Hornborgasjön och Ryttmästarbostället 2 17
6 Påsk på Ronneby Brunn med Stora Boråkra Vingård 4 17
6 Påsk i Skåne med Konstrunda, Äggakaka och Ljungbergmuseet 4 18
13 Lars Lerins Sandgrund med Mårbacka och Grythyttans Gästgivaregård 2 18
16 Hollands Tulpaner 6 60
20 Bonnierska Konstsamlingen på Nedre Manilla och Rundtur på Djurgården 1 6
22 Orphei Drängars Vårkonsert 1 6
29 Toscana med buss genom ett böljande landskap 11 59
29 Hollands Tulpaner 6 60

Maj
4 Lars Lerins Sandgrund med Mårbacka och Grythyttans Gästgivaregård 2 18
6 Rättviks Vårmarknad 1 6
10 Bottenhavet runt med Wij Trädgårdar, Skuleberget och Fänriks Ståls sägner 5 19
11 Sundby Slott och Miniature Kingdom 1 6
12 Dalarna med Carl Larsson, Anders Zorn och Jobs Handtryck 2 20
14 Bornholm och Österlen med Mandelmanns Trädgårdar 4 21
16 Zarah Leander museet och Vikbolandets strutsfarm 1 7
17 Albert Engströms Ateljé, Väddö Gårdsmejeri och Edblads i Gåsvik 1 7
18 Hemma hos Lena Linderholm 1 7
18 Försommar på Öland med Solliden, Stora Alvaret, Långe Jan och VIDA Museum & Konsthall 3 22
19 Hälsingegårdar med Växbo Lin och Lill-Babs museum 4 23
20 Mainau, Bodensjön & Berninaexpressen 8 62
22 Möt ljuset i Skagen 4 24
24 Göta Kanal och Brunneby Musteri 1 7
25 Bonnierska Konstsamlingen på Nedre Manilla och Rundtur på Djurgården 1 6
27 Gammeldags Marknad i Malmköping 1 7
29 Hjälmare Kanal och Rademachersmedjorna 1 8

Juni
1 Hemma hos Lena Linderholm 1 7
7 Örbyhus och Österbybruk 1 8
7 Konst i Villa Akleja med Claes Moser 1 8
8 Sala silvergruva och Gårdsjö Älgpark 1 9
8 Ellen Keys Villa Strand och Vadstena 1 9
8 Sala silvergruva och Gårdsjö Älgpark 1 9
8 Dalslands Kanal med Läckö Slott och Rörstrands museum 3 25
8 Louisiana Konstmuseum, Sofiero och Köpenhamn 3 26
10 Trosa Marknad och Tullgarns Slott 1 9
13 Göta Kanal och Brunneby Musteri 1 7
13 Moas Torp i Sorunda 1 10
14 Grythyttans Gästgivaregård och Skultuna Fabriksbutiker 1 10
15 Lars Lerins Sandgrund med Mårbacka och Grythyttans Gästgivaregård 2 18
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RESEKALENDER

Datum Resmål Antal dagar Sida
Juni
22 Midsommar på Kosteröarna med Smuggelkryssning 4 27
22 Midsommar med Värmlänningarna och Rottneros Park 3 28
22 Midsommar på Öland 3 29
22 Midsommar på Ronneby Brunn med Blekinge Skärgård och Wilhelm Mobergs Duvemåla 4 30
26 Midnattssolens land med Höga Kusten, Inlandsbanan och Samiska traditioner 6 31

Juli
1 Blomsterprakt på Wij Trädgårdar med Ockelbo Marknad 1 11
2 Blå Jungfrun med smalspårig järnväg och Döderhultarn 3 32
3 Bottenviken runt, vår klassiker! 7 33
4 Enköpings Parker 1 11
7 Fredriksdalsteatern ger ”Två man om en änka” med Norrvikens Trädgårdar och Båttur på Rönne Å 3 34
10 Midnattssolens land med Höga Kusten, Inlandsbanan och Samiska traditioner 6 31
10 Stora Norgerutten med Stavanger, Flor og Fjære, Edvard Grieg Museum och Bergen 7 35
11 Wira bruk och Marholmen 1 11
12 Viltsafari i Roslagen och Marholmen 1 11
13 Mord och Trädgård i Nora! 1 12
15 Diggiloo på Dalhalla med spännande besök i Sala Silvergruva 2 36
15 Skåne med Wanås och Ven 4 37
18 Strömsholms Slott och Engsö Slottspark 1 12
19 Carl Larssons Sundborn 1 12
20 Visingsö, Vätterns Pärla! 1 12
20 Lars Lerins Sandgrund med Mårbacka och Grythyttans Gästgivaregård 2 18
20 Hardangervidda med Flåmsbanan och båttur i norska fjordar 4 38
21 Fredriksdalsteatern ger ”Två man om en änka” med Norrvikens Trädgårdar och Båttur på Rönne Å 3 34
22 Rhapsody In Rock på Dalhalla med spännande besök i Sala Silvergruva 2 39
24 Kryssning på Siljan med Carl Larsson, Anders Zorn och Hildasholm 3 40
24 Vadstena-Akademien ger Andefabriken med besök på Svenskt Porslinsmuseum 2 41
25 Landsort 1 13
27 Krusenstiernska Teatern ger skrattfesten Pappor på prov med Sollidens Park och Kosta Boda 3 42
29 Lofoten med kryssning i Trollfjorden 7 43
30 Opera på Skäret ger Rigoletto 1 13
30 Opera på Skäret ger Rigoletto, vi bor på Grythyttans Gästgivaregård 2 44

Augusti
1 Höga Kusten med Ulvön och Lill-Babs museum 4 45
1 Sagolika miljöer i Småland med unik Lisa Larssonutställning, Linnés Råshult, Astrid Lindgrens 

Näs, Kosta Boda och Utvandrarnas spår
3 46

6 Opera på Skäret ger Rigoletto, vi bor på Grythyttans Gästgivaregård 2 44
8 Zarah Leander museet och Vikbolandets strutsfarm 1 7
8 Norska höjdpunkter i Telemarken med Grimdalstunet och Telemarkskanalen 4 47
9 Örbyhus och Österbybruk 1 8
9 Grythyttans Gästgivaregård och Skultuna Fabriksbutiker 1 10
10 Lars Lerins Sandgrund med Mårbacka och Grythyttans Gästgivaregård 2 18
13 Bornholm och Österlen med Mandelmanns Trädgårdar 4 21
15 Hemma hos Lena Linderholm 1 7
15 Göta Kanal och Brunneby Musteri 1 7
15 Gotland med raukar, ringmur, rosor och Bergman 4 48
16 Konst i Villa Akleja med Claes Moser 1 8
16 Bottenhavet runt med Wij Trädgårdar, Skuleberget och Fänriks Ståls sägner 5 19
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RESEKALENDER

Datum Resmål Antal dagar Sida
Augusti
16 Atlanterhavsveien med Trollstigen, Örnvägen och båttur på Geirangerfjorden 6 49
17 Ellen Keys Villa Strand och Vadstena 1 9
17 Dalslands Kanal med Läckö Slott och Rörstrands museum 3 25
17 Jämtland med Wilhelm Pettersson-Bergers Sommarhagen och Mus-Olles museum 4 50
17 Hälsingegårdar med Växbo Lin och Lill-Babs museum 4 23
19 Albert Engströms Ateljé, Väddö Gårdsmejeri och Edblads i Gåsvik 1 7
22 Moas Torp i Sorunda 1 10
23 Viltsafari i Roslagen och Marholmen 1 11
24 Gotland med raukar, ringmur, rosor och Bergman 4 48
27 Klassikern Rhen och Mosel 7 63

September
4 Hjälmare Kanal och Rademachersmedjorna 1 8
4 Möt ljuset i Skagen 4 24
5 Tidö Slott och Miniature Kingdom 1 14
6 Årsta Slott och Gålö Gårdsmejeri 1 14
7 Åbergs Museum och Marabou Konsthall 1 14
8 Dalarna med Carl Larsson, Anders Zorn och Jobs Handtryck 2 20
10 Höstfärger i Härjedalen med vandring i Funäsfjällen och besök i Røros 4 51
11 Louisiana Konstmuseum, Sofiero och Köpenhamn 3 26
14 Lars Lerins Sandgrund med Mårbacka och Grythyttans Gästgivaregård 2 18
17 Klassikern Rhen och Mosel 7 63
17 Normandie med Monets Trädgårdar och Mont-Saint-Michel 10 64
21 Nasjonalmuseet i Oslo, Nordens största konstmuseum! med Munchmuseet, Lars Lerins 

Sandgrund och Rackstadmuseet
3 52

22 Ålands Skördefest 2 52
22 Österlen i Äppeltid 3 53
29 Ölands Skördefest 3 54

Oktober
7 Rättviks Höstmarknad 1 14
13 Kinky Boots på SäffleOperan med Lars Lerins Sandgrund och Åsby hem & trädgård 2 55
25 Musikalen De’ e’ det här vi kallar kärlek 3 56
27 Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann på Wermland Opera med Alfred 

Nobels hem Björkborn
2 56

November
14 Ståhl Collection – den privata samlingen 1 15
26 Julmarknad i Mariefred med julbord på Megs Kök 1 15

December
2 Gammeldags Julmarknad och Julbord i Gamla Linköping 1 15
3 Julmarknad i Lübeck och Rostock 4 66
9 Gammeldags marknad med Julbuffé i Nora 1 15
23 Dalajul på Lerdalshöjden i Rättvik 4 57
23 Norrlandsjul på Hallstaberget 4 57
23 Ölandsjul på Halltorps Gästgiveri 4 68
23 Jul på Ronneby Brunn 4 58
31 Nyår i Värmland med Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 2 58
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DAGSRESOR

Bonnierska Konstsamlingen 
på Nedre Manilla och  
Rundtur på Djurgården
20/4 och 25/5, avresa från Cityterminalen kl. 10.30
Torsdag. Bonnierska porträttsamlingen är en privat konst-
samling 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 konstnä-
rerna kan nämnas Carl Larsson, Hanna Pauli och Peter 
Dahl. Verken speglar svenskt kulturliv från förra sekel-
skiftet fram till idag. Lunch serveras och vi gör en rundtur 
på Djurgården där 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 omkring klockan 15.
Pris: 1 390:–

Orphei Drängars Vårkonsert
22 april, avresa från Cityterminalen kl. 10, Uppsala kl. 11
Lördag. 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 till Universitetsaulan för att njuta av Orphei 
Drängar och gästartister. OD erbjuder publiken musik 
med igenkänning såväl som nya bekantskaper, och återigen  
spänner kören sin konstnärliga båge. Orphei Drängar anses 
som en av världens främsta mans körer. Till Vårkonserten 
har de glädjen att välkomna tenoren Tobias Westman, ett  
nytt stjärnskott på den svenska sångarhimlen. Han har 
tilldelats prestigefyllda stipendier och framträtt på flera  
operascener. Vid konserten framträder Westman tillsam-
mans med OD, samt i ett par romanser med Folke Alin, 
OD:s vicedirigent och ackompanjatör, vid flygeln. OD:s 
repertoar sträcker sig som brukligt vid vårkonserten från 
den romantiska musiken till 1900-talets portalstycken, 
och i tillägg ett knippe vårsånger för att hylla den annal-
kande vackra våren. Åter i Stockholm omkring klockan 18.
Pris: 1 690:–

Rättviks Vårmarknad 
6 maj, avresa från Cityterminalen kl. 7
Lördag. Så var det dags att åka till den traditionella, årliga 
Marknaden 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: 490:–

Sundby Slott
och Miniature Kingdom
11 maj, avresa från Cityterminalen kl. 9.15 
Torsdag. Historien om slottet Stora Sundby tar sin början  
på 1200-talet. Under 1400-talet övergavs den gamla  
borgen och en ny uppfördes på den plats där slottet står 
idag, vackert belägen vid Hjälmarens strandkant. På 1800-
talet köptes borgen och gården av greve Carl De Geer.  
Hans hustru Ulrika var måttligt imponerad av den gamla 
borgen. Likt många av dåtidens kvinnor läste hon Sir  
Walter Scotts romaner om den ädle riddaren Ivanhoe och 
enligt historien ska hon mycket bestämt ha sagt till sin 
make: ”jag vill ha en romantisk riddarborg vid Hjälmarens 
strand”. Lyckligtvis var greve De Geer en av landets mest 
förmögna män och snart förvandlades den gamla renässans-
borgen till ett praktfullt sagoslott, ett av Sveriges vackraste 
slott med fyra stora torn som symboliserande årstiderna, 
tolv mindre torn för månaderna, 52 rum för årets veckor 
och 365 fönster för kalenderns alla dagar.
Vi får en guidad tur och sedan går färden till Arboga där 
lunch serveras.
Under eftermiddagen kommer vi till Kungsör för ett besök 
på Miniature Kingdom som är en miniatyranläggning av 
Sverige med landskap, byggnader, modelljärnväg, fordon 
och människofigurer, inspirerad av olika miljöer i Sverige. 
Anläggningen ligger i den nedlagda Kungsörs Bleck-
kärlsfabriks industribyggnad i Kungsör och är byggd i 
skala 1:87.
Åter i Stockholm omkring klockan 18.
Pris: 1 690:–
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DAGSRESOR

Zarah Leander museet  
och Vikbolandets strutsfarm
16/5 och 8/8, avresa från Cityterminalen kl. 9,  
Södertälje kl. 9.30, Nyköpingsbro kl. 10.30
Tisdag. Färden går till Anneli och Niclas Nordqvists gård 
på Vikbolandet. Här finns idag över 100 strutsar som går 
fritt omkring i stora inhägnader. De vistas där större delen 
av året. Avelsdjuren värper och det gamla mjölkrummet 
på gården har byggts om till kläckeri, där äggen ruvas och 
kläcks. Besöket börjar med guidning bland strutsarna där 
vi får veta mer om jordens största fågel. 
Efter visningen är det dags för lunchen. Menyn består 
av marinerad grillad strutsfilé, potatisgratäng, sallad 
och måltidsdryck. Efter varmrätten väntar kaffe/te med 
strutsäggs kaka eller strutsäggsglass tillverkad av Sänk-
dalens gård. 
Efteråt finns möjlighet att handla i gårdsbutiken där det 
bland annat säljs strutsfilé, strutssalva, hantverk och 
presentartiklar. Vi kommer till Zarah Leander museet i 
Häradshammar. Här bjuds kaffe och bulle och vi ser sam-
lingen som rymmer minnen från en av våra största artister. 
Åter i Stockholm omkring klockan 19.
Pris: 1 490:–

Albert Engströms Ateljé, Väddö 
Gårdsmejeri och Edblads i Gåsvik
17/5 och 19/8, avresa från Cityterminalen kl. 9.15
Färden går till Grisslehamn som kom att bli platsen för 
Albert Engströms hem under större delen av hans liv. En 
guide möter oss och vi kommer till museet i hamnen. Här 
ser vi verk av Albert Engström och många föremål från hans 
hem och talrika resor. En bit bort ligger gården där han 
bodde, vi följer stigen ned mot Ålands hav och kommer 
till ateljén där han arbetade. En äkta Skärgårdslunch med 
strömming serveras. Under eftermiddagen kommer vi till 
Väddö Gårdsmejeri. På gården kan du hälsa på djuren i 
Lilla Bondgården, handla i gårdsbutiken och fika i Mejeri-
cafét. I Gåsvik, intill Väddö kanal ligger det kända svenska 
smyckesföretaget Edblads som här har sin outlet med fina 
erbjudanden för alla som gillar smycken. Åter i Stockholm 
omkring klockan 18.30.
Pris: 1 490:–

Hemma hos Lena Linderholm 
18/5, 1/6, 15/8, avresa från Cityterminalen kl. 9,  
Södertälje kl. 9.30
Välkomna till Lena och Gösta Linderholms hem. Lena 
hälsar oss välkomna till Lenas och Göstas privata hem och 
trädgård, ett byggnadsminne i Strängnäs som sjuder av lust 
och glädje. Lena guidar i både hus och trädgård sen blir det 
ett litet glas i köket. Lena följer med oss till hennes butik 
i Strängnäs innan vi åker till Megs kök där lunch är fram-
dukad. Åter i Stockholm omkring klockan 17.
Pris: 1 490:– 

Göta Kanal och Brunneby Musteri
24/5, 13/6, 15/8, avresa från Cityterminalen kl. 9.30, 
Södertälje kl. 10, Nyköpingsbro kl. 11
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: 1 590:–

Gammeldags Marknad  
i Malmköping
27 maj, avresa från Cityterminalen kl. 9,  
Södertälje kl. 9.30
Lördag. Följ med till Sörmland i vacker vårtid och besök 
Malmköpings Gammeldags Marknad. Den sista lördagen i 
maj varje år fylls Malmköpings gator och torg med mark-
nadsförsäljare, musik och utställningar. Här kan du hitta 
ett stort utbud av slöjd och hantverk. Under dagen äter vi 
lunch tillsammans i hemtrevlig miljö på Plevnagården. Åter 
i Stockholm omkring klockan 17.
Pris: 1 190:–
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DAGSRESOR

Hjälmare Kanal  
och Rademachersmedjorna
29/5 och 4/9, avresa från Cityterminalen kl.8.30,  
Södertälje kl. 9 
Måndag. Hjälmare kanal är Sveriges äldsta Kanal och för-
binder Hjälmaren med Mälaren. Kanalen är 13 kilometer 
lång och invigdes redan år 1639. Redan från start var kan-
alen en viktig transportled mellan Örebro och Stockholm 
med allt från järn, handelsvaror och passagerare. Vår buss 
tar oss till Gravudden där vi går ombord på M/S Lagerb-
jelke för en behaglig tur på kanalen.
Under tre timmar bjuds vi på fina naturupplevelser, kultur-
historiska platser, små sjöar och vackra jordbrukslandskap. 
Vi passerar även den trånga bergkanalen som sprängts 
fram i berget genom att man eldat och kastat vatten på 
berget. Lunch dukas upp ombord på båten och vid Not-
holmen möter vi vår buss. Vi gör ett stopp vid Rademach-
ersmedjorna i Eskilstuna, det är en av landets bäst bevarade 
1600-talsmiljöer! Här hittar du ett flertal välbevarade hus 
från Sveriges första smidesmanufaktur från 1650-talet. 
På området finns idag små företag som utför traditionella 
hantverk och utomhus finns flera utställningar. Åter i 
Stockholm omkring klockan 18.
Pris: 1 490:–

Örbyhus och Österbybruk
7/6 och 9/8, avresa från Cityterminalen kl. 9 
Onsdag. Välkommen till Örbyhus Slott, 5 mil norr om 
Uppsala, i en trakt som vid flera tillfällen varit skådeplats 
i den svenska historien. Slottet gjorde rikshistoria 1577 
då den avsatte kungen och tillika Gustav Vasas äldste son, 
Erik XIV, dog här. Blev han förgiftad? En guide berättar 
om slottet och dess historia. Gustav Vasa gjorde ett riks-
fäste här i det inre av Uppland med vallar, gravar och en 
hög stenmur. Borgen kom aldrig att tjäna som försvarsverk 
utan utnyttjades i stället som statsfängelse ända tills Gustav 
Banér, byggde om fästningen till ett barockslott på 1600-
talet. Färden går vidare till det välbevarade brukssam-
hället Österbybruk. Här dukas lunch fram på Värdshuset 
Gammel tammen. En guide tar oss sedan runt på området 
och visar den typiska bruksstrukturen med raka gator  
kantade av arbetarbostäder och den ståtliga 1700-tals 
herrgården med park, stallar och orangeri. Här finns även 
den enda nu fungerande vallonsmedjan i världen. Här  
smiddes järnet till det så eftertraktade stångjärnet som 
gjorde Österbybruk känt långt utanför Sveriges gränser. 
Åter i Stockholm omkring klockan 17.30.
Pris: 1 590:–

Konst i Villa Akleja  
med Claes Moser
7/6 och 16/8, avresa från Cityterminalen kl. 9.30
Onsdag. Färden går till Vaxholm och Villa Akleja som 1901 
uppfördes av konstnären J A G Acke. Han använde villan 
som ateljé och vinterbostad fram till sin död 1924. Villa 
Akleja har spelat en stor roll som mötesplats och träffpunkt 
för det tidiga 1900-talets ledande kulturpersonligheter 
kring Acke och hans hustru Eva (Eja). Acke var en idérik 
mångfrestare och lämnade ingenting oprövat i konstens 
värld. Till skillnad från många av sina samtida fastnade 
Acke aldrig inom något specifikt fack utan utvecklades 
ständigt. Vid den manshöga öppna spisen med sitt minne av 
målarprinsen Eugen i form av en inmurad champagnekork, 
återfinns målningen Swedenborgs vision inför vilken Ackes 
livsande slocknade en septemberdag 1924. Villa Akleja är 
kulturminnesmärkt inför framtiden. 
Vi välkomnas av Claes Moser och hans fru Sanna. Claes 
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: 1 490:–
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Ellen Keys Villa Strand  
och Vadstena
8/6 och 17/8, avresa från Cityterminalen kl. 8,  
Södertälje kl. 8.30. Nyköpingsbro kl. 9.30
Torsdag. Färden går till Ellen Keys Strand som ligger 
vackert vid Vättern. Ellen Key var världsberömd visionär, 
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. 
Färden fortsätter och i Vadstena stannar vi för lunch. 
Tillsammans med vår reseledare gör vi en promenad i den 
välbevarade trästaden med sina kullerstensgränder, impo-
nerande Vasaborg och Heliga Birgittas klosterområde. 
Åter i Stockholm omkring klockan 20.
Pris: 1 590:–

Sala silvergruva  
och Gårdsjö Älgpark
8/6 och 17/8, avresa från Cityterminalen kl. 9
Torsdag. Välkommen på en spännande resa! Vi välkomnas 
till Gårdsjö Älgpark av Älgmannen Leffe och åker i vagnar 
bakom traktor. Vi får höra om älgarna och hur de lever, 
både vilt och här i parken. Älgarna är vana vid besökare 
och kommer gärna fram och inspekterar gästerna. Ibland  
kommer de till och med så nära att man kan röra vid dem. 
De är stora, mäktiga djur och det är en speciell upplevelse 
att ha dem så nära. Framme i Sala bjuds vi lunch innan vi 
möts av guide som tar med oss på 155-metersvisningen i 
Ulrica Eleonora gruva. På denna tur tar vi hissen, passar 
alltså dig som har svårt med trappor. Efter en fem minuter 
lång färd med den moderna gruvhissen, nås malmbotten i 
gruvan, som till största delen bröts under 1700-talet. Här 
nere möts vi av ringlande gruvgångar, större och mindre 
bergrum samt grundvattennivån, vilken visar sig i form av 
en underjordisk sjö. På 155-metersnivån finns den under-
jordiska konsertsalen och även den uppvärmda Gästabuds-
salen. Tänk på att ha stadiga skor och varma kläder, det 
är endast 2 grader i gruvan. Åter i Stockholm omkring 
klockan 16.
Pris: 1 690:–

Trosa Marknad och Tullgarns Slott
10 juni, avresa från Cityterminalen kl. 9.30
Lördag. Vi kommer till Tullgarns Slott, ett av våra 
 populäraste kungliga utflyktsmål. Den strama fasaden 
överraskar med lätta inredningar i en stilblandning av 
rokoko, gustavianskt och viktorianskt. En guide berättar 
dess historia och tar oss runt i våningarna. Kung Gustaf V 
och Drottning Victoria tillbringade somrarna här i slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet. Lunch serveras 
på Värdshuset och sedan går färden vidare till sommar-
staden Trosa för den årliga marknaden. Trosa har haft en 
betydande fiskerinäring och varit plats för marknader där 
fisk och andra lokala varor från jordbruk såldes. Fram till 
1911 arrangerades årligen marknad i Trosa i början av 
sommaren, vilket gav upphov till talesättet ”Sommaren 
börjar först när det är Trosa Marknad”. Efter att sommar-
marknaden legat i träda under knappt 50 år återupptogs 
traditionen 1959 till alla marknadsfantasters glädje! Här 
hittar du allt du behöver och inte behöver! Åter i Stockholm 
omkring klockan 18.
Pris: 1 490:–

Foto: Göran Billesson
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Grythyttans Gästgivaregård och 
Skultuna Fabriksbutiker
14/6 och 9/8, avresa från Cityterminalen kl. 8
Onsdag. 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. Under eftermiddagen  
kommer vi till Skultuna Fabriksbutiker. Sedan år 1607 har  
Skultuna Messingsbruk legat på samma plats utmed 
Svartån i Västmanlands län. Bruket är idag ett av Sveriges 
populäraste turistmål där du hittar Skultuna Flagship  
Store med tillhörande museum, Å-Café samt Outlet-
butiker. Det är den enda platsen i världen där du kan  
handla alla Skultunas produkter till fabrikspriser 
samt hitta ett stort utbud av andrasortering. De luftiga  
fabrikslokalerna från 1800-talet totalrenoverades 2015 
och har sen dess fyllts av designprodukter från bland  
annat HAY, DBKD, Marimekko, Klong, Orrefors Kosta 
Boda, och Paradisverkstaden. I Outletbutiken hittar du 
utgående sortiment och andrasortering av bland andra 
Skultuna, Ernst, Stutterheim, Happy Socks, Paradis-
verkstaden, Ekelunds, Snö of Sweden och Sagaform. På 
området finns dessutom Iittalas stora outletbutik, fylld med 
produkter från bland annat Rörstrand, Arabia och Fiskars. 
Åter i Stockholm omkring klockan 20.
Pris: 1 190:–

Moas Torp i Sorunda 
13/6 och 22/8, avresa från Cityterminalen kl. 8.30
Tisdag. Vi välkomnas in i torpet av Moas sondotter Harriet  
Thurgren som berättar om sin farmors liv. Moas torp 
Johannesdal i Ösmo är en mycket besökt författarbostad. 
Hit flyttade Moa, eller Helga Maria som hon egentligen 
hette, vid 19 års ålder. Hon väntade då barn med sin förste 
make Karl Johansson. På sex år födde hon fem söner.
Moa kom att stanna resten av sitt liv på Johannesdal. 
Naturen, avskildheten och minnena, liksom de två yngsta  
sönernas gravar (de drunknade 7 april 1925) på kyrkogår-
den i Sorunda, band henne till platsen för livet. Här skrev 
hon alla sina böcker. Johannesdal är också platsen för ett av 
Sveriges intressantaste författaräktenskap. Hösten 1928 
luffade den unge poeten Harry Martinson hit. Under de 
elva åren i torpet och i dialog med Moa, fann han sitt lyriska 
språk. Under 1930-talet blev torpet en viktig mötesplats för 
tidens nya proletärförfattare och modernister. Johannesdal 
står än i dag kvar som Moa lämnade det vid sin död 1964. 
Efter besöket åker vi till Häringe Slott för en fin lunch 
i trevlig miljö. Slottet är från 1600-talet, på 1930-talet 
renoverades och moderniserades slottet av Torsten 
Kreuger som lät installera kylskåp, bygga Sveriges första 
utomhuspool av olympiska mått (med en rutschkana från 
andra våningen), konstruera en bowlingbana och gräva en  
underjordisk tunnel mellan en av flyglarna och huvud-
byggnaden. När Torsten senare åtalades för förskingring 
sålde han slottet till sin bekante Axel Wenner-Gren, 
grundaren av Electrolux, i tron om att han så småningom 
skulle kunna köpa tillbaka det. Axel gav slottet till sin fru 
Marguerite med orden ”Häringe is yours, baby!”, utan en 
tanke på att någonsin ge tillbaka det till Kreuger. Paret 
Wenner-Gren fyllde Häringe med antika möbler, silver-
föremål, dyrbara vapen och exklusiva mattor. Slottsparken 
utsmyckades med statyer från Peru och Irland samt de  
nordiska gudarna avbilade i sandsten. Efter Axels död 
tömdes slottet på allt av värde (till och med hyllorna i 
vin källaren försvann!). Så kräftkungen Olle Hartwig, 
ägare till Pandalus, köpte det tomt. Men genom ett idogt 
spårningsarbete kunde Olle och hans fru återställa  
slottet i sin forna glans, med gobelänger, tavlor och mycket  
annat som du ser här än idag. Åter i Stockholm omkring 
klockan 14.30.
Pris: 1 490:–
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Blomsterprakt på Wij Trädgårdar 
med Ockelbo Marknad 
1 juli, avresa från Cityterminalen kl. 8, Uppsala kl. 9
Lördag. Färden går till Wij Trädgårdar som har fått  
pris som Sveriges vackraste park samt Stora turismpriset. 
Wij är ett unikt centrum för nordisk trädgårdskultur i 
Ockel bo. Lunch serveras i Trädgårdsköket och sedan tar 
en guide med oss och berättar om denna vackra plats med 
sin blomsterprakt. Under eftermiddagen fröjdas vi på den 
årliga sommarmarknaden i Ockelbo. 
Åter i Stockholm omkring klockan 19.
Pris: 1 490:–

Wira bruk och Marholmen
11 juli, avresa från Cityterminalen kl. 10
Tisdag. Vi kommer till Wira bruk som trots sitt idylliska 
utseende var landets främsta vapensmedja under Sveriges 
stormaktstid. Brukets historia träcker sig tillbaka till 
omkring år 1630 då Claes Fleming, en av stormaktstidens 
betydelsefulla män, startade upp smidesverksamhet här.
Med tiden övergick tillverkningen till att domineras av 
fredligare bruksföremål som liar och yxor. Verksamheten 
upphörde år 1948 men än idag kan vi uppleva hur livet 
på Wira tedde sig under 1700- och 1800-talen. Bruket 
utgörs av smedjor, samt flera kringbyggnader med olika 
funktioner - som tingshuset, vars klocka ringde till arbete 
och vila för smederna och åldermansstugan som idag är 
ett museum. En guide tar emot oss för en historisk rund-
vandring runt bruket, besök i smedjor, museum och butik. 
Resan går vidare till Marholmen i underskön skärgårdsna-
tur. Här serveras lunch och vi njuter av sommardagen. Åter 
i Stockholm omkring klockan 17.30.
Pris: 1 490:–

Viltsafari i Roslagen  
och Marholmen
12/7 och 23/8, avresa från Cityterminalen kl. 9.30
Onsdag. Färden går till Roslagen och vi kommer till 
Samstorps Gård. Vi tar plats i vagnarna för en guidad tur 
i vilthägnet. Här finns kron- och dovhjort, visenter, muff-
lonfår, 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 rökta fisk samt ostar, ägg och mycket annat 
från lokala producenter. Resan går vidare till Marholmen i 
underskön skärgårdsnatur. Här serveras lunch och vi njuter 
av sommardagen. Åter i Stockholm omkring klockan 16.
Pris: 1 390:–

Enköpings Parker
4 juli, avresa från Cityterminalen kl. 9
Tisdag. Följ med till de prisbelönta och omtalade parkerna 
i Enköping. En kunnig lokalguide berättar under en och 
en halv timme längs den 2 kilometer långa promenaden 
om Kentuckykaffe, sibiriskt korkträd, manchurisk valnöt, 
kaukasisk vingnöt, magnolior och trädpioner. I kommu-
nens parker finns flera hundra sorters perenna örter, lökar 
och gräs. De används frikostigt över större ytor, snarare än 
i traditionella rabatter. Drömparken t ex innehåller fler än 
220 olika sorters perenner. Varje år planteras också nya 
kompositioner av gräs och örter i eleganta ställningar på 
olika platser i staden. Lunch serveras under dagen. Under 
eftermiddagen besöker vi Tuna Trädgård där vi hittar 
sommarblommor, kryddor, grönsaksplantor och perenner. 
I sortimentet finns även rosor, klätterväxter, prydnadsträd, 
rhododendron med mera. Här finns även ett sommarcafé 
som är gammal del av lanthandeln Tuna Handel. Åter i 
Stockholm omkring klockan 16.30.
Pris: 1 390:–
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Mord och Trädgård i Nora!
13 juli, avresa från Cityterminalen kl. 8
Torsdag. Färden går till Bergslagen och trästadsidyllen 
Nora, men i de lugnaste vatten… Överallt i den lilla berg-
slagsidyllen har Maria Lang låtit människor falla offer 
för lömska mördare. En guide möter oss för en mordisk 
vandring, under visningen blandas fiktionen med Dagmar 
Langes verkliga liv och hennes deckare får ett annat per-
spektiv. För att inte tala om en förändrad syn på staden Nora 
eller ”Skoga” som den heter i böckerna. Lunch serveras på 
Stadshotellet och sedan beger vi oss till handelsträdgården 
Lilla Trädgården strax utanför Nora vid Norasjön. En 
vacker och inspirerande miljö med trädgård, ett brett sorti-
ment växter, dekoration och tillbehör för hem och trädgård. 
Åter i Stockholm omkring klockan 18.
Pris: 1 490:–

Carl Larssons Sundborn
19 juli, avresa från Cityterminalen kl.8, Uppsala kl. 9
Onsdag. Färden går till Carl Larssons hem i Sundborn, 
ett allkonstverk som Carl och Karin Larsson skapat till-
sammans. Med sitt måleri har Carl Larsson gett oss en 
nationalskatt. Karin var utbildad på Konstakademin i 
Stockholm men vid hennes makes sida kom hennes konst-
närliga 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. Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.
Pris: 1 390:–

Visingsö, Vätterns Pärla!
20 juli, avresa från Cityterminalen kl. 7,  
Södertälje kl. 7.30, Nyköpingsbro kl. 8.30
Torsdag. Färden går till Gränna och färjan till Visingsö. 
Lunch serveras på Restaurang Solbacken och sedan möter 
vi en lokalguide som åker med oss i bussen. Vi ser bl. a. 
Visingsborgs slottsruin, resterna från ett av 1600-talets 
ståtligaste slott. Inte långt ifrån finns Örtagården med ca 
800 olika växtsorter. Det är ett förtjusande landskap på  
ön och vi färdas mellan de kraftiga ekarna som en gång i 
tiden planterades för att användas till skeppsvirke. Längst 
söderut på ön ligger resterna av Sveriges första kunga-
borg, uppförd på 1100-talet. Här utspelade sig blodiga 
tron strider och här avled bl.a. Magnus Ladulås. Tillbaka 
i Gränna besöker vi naturligtvis ett Polkagriskokeri och 
kanske passar du på att fylla godisförrådet? Åter i Stock-
holm omkring klockan 20.30.
Pris: 1 390:–

Strömsholms Slott  
och Engsö Slottspark
18 juli, avresa från Cityterminalen kl. 9
Tisdag. Färden går till Strömsholms Slott. En guide visar 
oss runt i salarna som skapades för Gustav III:s drottning 
Sofia Magdalena. Drottningens sängkammare är ett 
betydande exempel på svensk inredningskonst från den 
gustavianska tidens början. Till sevärdheterna hör även den 
Kinesiska matsalen med vävspända väggar med målningar 
i kinesisk stil. På slottet finns även en betydande samling 
av svenskt måleri från 1600-talet. Lunch serveras på Sten-
köket. Färden går sedan till Engsö Slottspark där man har 
lyckats återskapa parken som man tror den såg ut i mitten av 
1700-talet. Naturligtvis får vi även höra om slottets historia 
och dess spöken. Åter i Stockholm omkring klockan 17.30.
Pris: 1 590:–
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Landsort
25 juli, avresa från Cityterminalen kl. 7.30
Tisdag. Landsort är Stockholms skärgårds sydligaste 
utpost. Öja som ön egentligen heter, är fem kilometer lång 
och en halv kilometer bred. Mest känd är Öja för sin fyr, 
Landsorts fyr som är Sveriges äldsta bevarade fyr som stod 
klar kring 1689. Kring fyren hittar vi den pittoreska byn 
och hela ön ståtar med den särpräglade naturen. Floran och 
faunan är inte lik någon annan ö i Stockholms skärgård. 
Här finns karga klippor och frodig vegetation, du hittar 
bl.a. viltoxel, idegran och åkerbär. Det finns 35 bofasta på 
ön men sommartid lever ön upp och befolkningen mång-
dubblas. Färden går med buss till Ankarudden på Torö och 
sedan tar vi båten till Öja. Vi får en introduktion till ön och 
dess historia innan lunch serveras. Ta med badkläder, vi har 
gott om tid på ön. Klockan 17 åker båten tillbaka till Torö. 
Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.
Pris: 1 690:–

Opera på Skäret ger Rigoletto
30 juli, avresa från Cityterminalen kl. 9.30
Rigoletto - Verdis ödesmättade drama är år efter år ett av de 
mest spelade verken på operahus världen över och blir nu 
huvudattraktionen i operahusets 20-årsjubileum. Rigoletto 
är en svart thriller, med högdramatiska ingredienser som 
svartsjuka, hämnd och hedersmord. Historien kretsar kring 
hertigen av Mantua, en korrumperad man i samhällets 
toppskikt, känd som en stor förförare, som anställt Rigoletto 
som narr. Rigoletto försöker skydda sin dotter Gilda mot all 
världens ondska, inklusive hertigen, men hertigen upptäcker 
hennes existens varpå dramat excellerar i förvecklingar som 
leder till död och ofrånkomlig svärta. Operan anses allmänt 
som en av Verdis allra mest dramatiska verk och innehåller 
flera odödliga arior som hertigens ”La donna é mobile”, 
Gildas ”Caro nome” och Rigolettos ”Cortigiani, vil razza 
dannata”.
Librettot som bygger på Victor Hugos drama Kungen roar 
sig är mästerligt konstruerat och musiken är sprudlande 
melodiös och lättillgänglig. 
Vi har även en resa till Skäret med övernattning på Gryt-
hyttan.
Söndag. Färden går till Wedevågs Herrgård för lunch 
innan resan går vidare till Skärets operascen som är inom-
hus. Vid stranden av sjön Ljusnaren mitt i Bergslagen ligger 
ett unikt operahus. I denna klassiska gruv- och skogsbygd 
har Opera på Skäret under de senaste femton åren etablerat 
sig som Sveriges ledande sommaropera. Här spelas de stora 
verken ur operahistorien. Sångare från världens alla hörn 
kommer för att sjunga i det mytomspunna operahuset med 
sin numera världsberömda akustik. Operahuset är inte 
isolerat. Vid sval väderlek rekommenderas en jacka eller 
tröja. Operaorkester är Svenska Kammarorkestern under 
ledning av dirigenten Lorenzo Coladonato. Solister är ej 
klara vid tiden för katalogens tryckning, se vår hemsida för 
uppdaterad information. Vid ankomst väntar introduktion 
och bubbel för de som bokat detta. Vi intar våra parkett-
platser och njuter av årets fantastiska operaföreställning. 
Vi stannar för möjlighet att få sig något till livs på hemvägen 
(ingår ej i resans pris). Åter i Stockholm omkring klockan 
23.30.
Pris: 1 940:–
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Tidö Slott och Miniature Kingdom
5 september, avresa från Cityterminalen kl. 9
Tisdag. Vi kommer till Tidö slott som sannolikt är ett 
av Sveriges bäst bevarade och mest levande slott från 
stormaktstiden. Axel Oxenstierna, som var Gustaf II 
Adolfs rikskansler och Drottning Kristinas förmyndare, 
lät uppföra byggnaden 1625–1641. Slottet är byggt i 
stram holländsk renässansstil. I 200 år ägdes Tidö av den 
Oxenstiernska familjen och såldes första gången 1840. Det 
påföljande halvseklet innebar en stark nedgångsperiod för 
slottet då det bytte ägare inte mindre än sex gånger tills det 
köptes av Carl-David von Schinkel 1890. Sedan dess har 
fyra generationer av familjen von Schinkel ägt, bebott och 
vårdat Tidö.
Vi får en guidad tur i detta fantastiska kulturarv som än 
idag är en privat bostad.
Lunch serveras under dagen och vi kommer även till 
Kungsör för ett besök på Miniature Kingdom som är en 
miniatyranläggning av Sverige med landskap, byggnader, 
modelljärnväg, fordon och människofigurer, inspirerad av 
olika miljöer i Sverige. Anläggningen ligger i den nedlagda 
Kungsörs Bleckkärlsfabriks industribyggnad i Kungsör 
och är byggd i skala 1:87. Åter i Stockholm omkring 
klockan 18.
Pris: 1 590:–

Åbergs Museum och Marabou 
Konsthall
7 september, avresa från Cityterminalen kl. 10
Torsdag. Vi kommer till Lasse Åbergs museum i Bålsta, 
beläget i en gammal renoverad 1800-tals ladugård. En 
guide visar oss samlingarna med ett stort antal serie-
tecknare av världsklass, kanske de främsta genom tiderna. 
På väggarna hänger verk av kända konstnärer, främst inom 
genren ”pop-konst” som Pablo Picasso, Keith Haring, 
Roy Lichtenstein och Andy Warhol. Samlingen av antika 
Disneyföremål är en av de främsta i världen med klockor, 
dockor, porslin och bleckplåtsleksaker främst från 1928-
1940. Vi far vidare till Marabouparkens Konsthall som 
visar samtida konst och i parken finns ett flertal skulpturer 
av bl a Bror Hjort, Gustav Vigeland och Lennart Rodhe med 
flera. Åter i Stockholm omkring klockan 15.30.
Pris: 1 290:–

Årsta Slott och Gålö Gårdsmejeri
6 september, avresa från Cityterminalen kl. 10.15
Onsdag. Följ med till Årsta slott i Haninge – slottet med 
många historier! Vi guidas i museivåningen och får höra 
om familjen Bremers liv på Årsta. Lyssna på det unika spel-
uret från 1794 och följ Fredrikas fängslande levnadsbana 
genom bevarade möbler och personliga föremål. Här finns 
också praktfulla inredningar från det glada 1910-talet, då 
Gustaf Cedergren skapade ett exklusivt hem på slottet Vi 
åker vidare till närbelägna Frönäs där vi hittar Gålö Gårds-
mejeri, ett litet men väl fungerande mejeri med Gårdsbutik 
och en massa getter. Till lunch idag blir det ostprovning, 
kaffe och hembakad ostkaka med sylt och grädde. Vi får 
höra hur verksamheten startade och sedan är det fritt fram 
att botanisera i Gårdsbutiken och klappa getterna. Ta 
varma kläder för vi sitter ute i partytält. Åter i Stockholm 
omkring klockan 15.30.
Pris: 1 290:–

Rättviks Höstmarknad 
7 oktober, avresa från Cityterminalen kl.7 
Lördag. Vi gör ett uppehåll i Avesta för bensträckare och 
möjlighet till kaffe (ingår ej i resans pris). Sen är det dags 
för den traditionella, årliga Höstmarknaden i Rättvik.  
Här finns allt mellan himmel och jord i marknadsstånden 
som kantar gatorna. Program med musik och scenupp-
trädanden 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. 
Klockan 15 åker bussen hem igen och stannar denna gång 
för bensträckare vid Gävlebro. Åter i Stockholm omkring 
klockan 19. 
OBS! Endast bussresa t/r. Reseledare medföljer ej.
Pris: 490:–
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Ståhl Collection  
– den privata samlingen
14 november, avresa från Cityterminalen kl. 8.30,  
Södertälje kl. 9
Tisdag. Vi kommer till Norrköping där vi har glädjen att 
erbjuda visning av Ståhl Collection, ett privat initiativ där 
konstsamlaren Mikael Ståhl visar upp delar av sin omfat-
tande samling av samtida konst. Samlingen består till stor 
del av måleri och skulptur av konstnärskap från slutet av 
1950-talet fram till idag. I samlingen samsas svenska stjär-
nor som Cajsa von Zeipel, Nathalie Djurberg och Anders 
Sunna med framstående internationella konstnärer som 
Louise Bourgeois, Georg Baselitz, Tracey Emin, Erwin 
Wurm, Rita Ackermann och Ai WeiWei, för att nämna 
några. Samlingen är en av de främsta privata i Norden och 
har väckt stort intresse! Ståhl Collection visas i Yllefabri-
ken, en gammal pampig fabriksbyggnad som med sin råa 
industrikänsla och invändiga rymd ger en extra dimension 
till upplevelsen. Lunch serveras under dagen och sedan 
beger vi oss till Norrköpings Konstmuseum som har en av de 
finaste samlingarna av svensk konst. Här visas permanent 
ett urval med verk från 1800-talets slut fram till samtids-
konsten. Berömda verk som Carl Larssons ”Frukost i det 
gröna” möter framtida klassiker som till exempel Lena 
Cronqvists Ormbunkar. Den kronologiska hängningen 
blandas med fördjupningar kring till exempel konstnärs-
grupper eller stilriktningar. Mätta på intryck beger vi oss 
hemåt, åter i Stockholm omkring klockan 19.
Pris: 1 490:–

Gammeldags marknad  
med Julbuffé i Nora
9 december, avresa från Cityterminalen kl. 8
Lördag. Följ med till en gammeldags marknad i Nora. Här 
finns mängder av klassiskt hantverk och massor av godsa-
ker som hör julen till! Nora är en välbehållen trästad med 
gatorna utlagda i det klassiska rutnätet. Många hus och går-
dar ser likadana ut som de gjorde på 1700- och 1800-talet. 
Att besöka Nora är som att kliva rätt in i ett museum, fast 
här är allt på riktigt. Trähusens fasader, de trivsamma går-
darna, skvallerspeglar och kullerstensgator är alla detaljer 
som påminner om hur livet var förr. Staden är fylld av mark-
nadsstånd där du kan köpa hantverk, gårdsprodukter och 
annat smått och gott. Julstämning i genuin hantverksmiljö 
med öppna verkstäder och ateljéer samt julmarknad i Bryg-
gerihuset och hantverkslängan. Även Julöppet på berömda 
NoraGlass. Sedan väntar Julbuffé på Nora Stadshotell. Åter 
i Stockholm omkring klockan 19.30.
Pris: 1 590:–

Julmarknad i Mariefred  
med julbord på Megs Kök
26 november, avresa från Cityterminalen kl.10,  
Södertälje kl. 10.30
Söndag. Det är Första advent och dags för Mariefreds 
Klassiska julmarknad!
I den idylliska miljön med hus från 1700- och 1800-tal 
hittar vi Rådhustorget som denna dag fylls med mat, hant-
verk, och mycket mer som hör julen till. Utöver marknaden 
håller många butiker adventsöppet! Sedan kommer vi till 
Megs Kök där det traditionella julbordet väntar på oss. Åter 
i Stockholm omkring klockan 17.30.
Pris: 1 390:–

Gammeldags Julmarknad  
och Julbord i Gamla Linköping
2 december, avresa från Cityterminalen kl. 9,  
Södertälje kl. 9.30, Nyköpingsbro kl. 10.30
Lördag. Nu väntar äkta julstämning på den traditionella, 
gammaldags julmarknaden i Gamla Linköping. Här hittar 
du fint hantverk, mat och lokala produkter av högsta kvali-
tet. I von Lingens gård visas gammaldags julstök och alla 
fönster på området är juldekorerade, som ett dockskåp! 
Sångelever och musikklasser sjunger julsånger och ska-
par julstämning och Julbordet står framdukat på Gamla 
Linköpings Wärdshus från 1700-talet. Åter i Stockholm 
omkring klockan 19.
Pris: 1 390:–
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Falkenbergsrevyn 25-årsjubileum!
med Tjolöholms Slott och Gekås i Ullared
17 mars – 3 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 9, Södertälje kl. 9.30 

Nu är det 25 år sedan den första revyn sattes upp i Falkenberg. Vi bjuds in till en riktigt härlig jubileumsrevy som heter Upp 
& Ner med mängder av musik, humor och glädje. Det blir en rolig, vass och rapp föreställning. Självklart kommer vi att 
skoja med såväl högersvängen i valet som NATO och olika sätt att spara el, passkaos, inflation, Nordstream och festande 
politiker i både Finland och England. 
Fredag. Resan går till Gamla Linköping och lunch serveras i fin gammeldags miljö på Wärdshuset. Färden går vidare 
till Varberg där vi tilldelas våra rum på Hotell Clarion Collection Fregatten. De som vill följer med vår reseledare på en 
stadspromenad till Engelska Parken, kyrkan, torget, Societetparken och det anrika klassiska badhuset från början av 
1900-talet. Middag* dukas fram till kvällen.
Lördag. Efter frukost beger vi oss till Tjolöholms slott som sägs vara en av Sveriges märkligaste byggnader. Godset är 
Nordens främsta Arts and Crafts-anläggning och byggdes av den svensk-brittiska familjen Dickson. Slottet stod klart 
1904 och den välbevarade inredningen bjuder på världsunika interiörer från bl. a. varuhuset Liberty i London. Här finns 
ett överdåd av brittisk ”comfort” samt för sin tid toppmoderna bekvämligheter såsom t ex rundspolande duschar och en 
av Sveriges allra första dammsugare med en vikt på ett ton. Lunch serveras på området i Restaurang Storstugan. Sedan 
fortsätter vi till Falkenberg och intar våra parkettplatser. Tillbaka på hotellet väntar middag.
Söndag. Frukost dukas fram och färden går till GeKås i Ullared som grundades av Göran Karlsson 1963.  
Varuhuset fick sitt namn efter hans initialer, GeKås. Under 28 år byggde han upp och ledde företaget som idag är Sveriges 
och Skandinaviens största varuhus. Butiksytan i varuhuset är 43 000 m², har 82 utgångskassor och kan rymma 7 500 
kunder samtidigt. Här har vi ett par timmar i shoppingeldoradot innan vi åker vidare till Gränna för en sen lunch. Åter i 
Stockholm omkring klockan 19.30. 
* På denna resa är det en varmrätt inkl. sallad, bröd & smör samt kaffe.
Pris per person i dubbelrum: 5 390:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 400:– per natt
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Tranor vid Hornborgasjön och  
Ryttmästarbostället
5 april – 2 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 9, 
Södertälje kl. 9.30

Onsdag. Färden går till restaurang Svampen i Örebro där 
vi tar hissen upp 58 meter. Här serveras lunch med en  
magnifik utsikt över Örebro stad, Närkeslätten och Kils-
bergens blåa silhuetter i horisonten. Färden går vidare 
till Hornborgasjön där vi möter vår naturguide. Förhopp-
ningsvis kan vi se tusentals tranor som rastar på sin vidare 
färd norrut (flyttfåglarna styrs av faktorer som vi inte rår på  
så det är bara att hålla tummarna). Guiden berättar om  
tranornas historia och rollen de spelat vid Hornborgasjön.  
Vi får lära oss mer om tranornas dans och hur en tranas liv 
ser ut. Till kvällen väntar gemensam middag och övernatt-
ning på centralt belägna Scandic Billingen i Skövde.
Torsdag. Efter frukost möts vi av Kavallerimajoren  
Bernhard Englund, som tar emot iförd karolinsk ryttmästar-
uniform. Efter en mycket intressant och lättsam genomgång 
av Sveriges historia tittar vi in i ett komplett ryttartorp från 
Carl XI:s tid. Därefter besöker vi ett torp som visar Raskens 
miljö, för att efter en kort promenad komma till Ryttmästar-
bostället. Vi går runt i huset och får en levande beskrivning 
och skildring över hur man hade det för 300 år sedan. Här 
finns även ett enastående museum som visar bl. a. vapen 
såsom svärd, värjor och skjutvapen. Rundvandringen  
avslutas med lunchbuffé som är komponerad med tanke på 
tiden och miljön. Detta besök är en fantastisk upplevelse 
du kommer att minnas länge! Åter i Stockholm omkring 
klockan 18.
Pris per person i dubbelrum: 3 490:–
Tillägg för rum för eget bruk: 350:– 

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, kon-
takta hotellet direkt www.ronnebybrunn.se.
Långfredag. Frukosten står framdukad och vi kommer till 
Vingården Stora Boråkra, en praktfull gård från 1880-talet 
som med sina 3 000 vinstockar är den största vinodlingen 
i Blekinge och bland de större i Sverige. Staffan berättar 
om svensk vinodling i allmänhet och den egna vingårdens 
vintillverkning. Vi provar ett vin gjort på druvan Solaris 
som ”skapades” i Tyskland på 1970-talet för att passa vårt  
kallare klimat. Lunch dukas fram på Restaurang Nicklas-
torp. Tillbaka på hotellet följer de som vill med reseledaren 
på promenad i den vackra Brunnsparken. Gemensam  
middag på hotellet i glada vänners lag!
Påskafton. Mätta och belåtna efter frukosten åker vi till 
Mörrumsån som är en av världens mest välkända laxälvar. 
Här väntar ett intressant besök där 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 serverade en vällagad lunch med fokus på lokala  
producenter. Eftermiddagen är fri för att några timmar 
njuta av hotellets SPA. Till kvällen blir det Påskmiddag  
på hotellet.
Påskdagen. Efter frukost tackar vi Ronneby Brunn för en 
härlig vistelse och färden går till mysiga Tindereds Lantkök. 
Här serveras lunch och på området finns även en gårdsbutik 
och trädgård med örter och kryddor till försäljning. Åter i 
Stockholm omkring klockan 18.
Pris per person i dubbelrum: 7 890:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 350:– per natt

Påsk på Ronneby Brunn med Stora 
Boråkra Vingård
6 april – 4 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8.30,  
Södertälje kl. 9, Nyköpingsbro kl.10
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Skärtorsdag. Färden går till Vandalorum, beläget mellan åkrarna i utkanten av småländska Värnamo, ett museum där 
vår tids mest tongivande konst och design visas. Vi serveras lunch och sedan ges tid att se de unika utställningar med 
framstående nutida formgivare och konstnärer, såväl svenska som internationella. Byggnaderna, som minner om den 
monumentala torklada som en gång låg på platsen, är uppförda efter ett originalkoncept av den prisbelönte italienske  
arkitekten Renzo Piano. Möblerna är formgivna av bl.a. Mats Theselius, Bruno Mathsson, Hans J. Wegner och Jonas  
Bohlin. Inne och ute finns permanenta skulpturer. Färden går vidare till Helsingborg för middag och övernattning på nybyggda  
Scandic Oceanhamnen.
Långfredag. Frukost dukas fram och sedan beger vi oss till Kulturen i Lund. Det är ett museum som sträcker sig över  
två kvarter i centrala Lund, fyllda med kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer. Stig in i husen och upplev livet i staden 
och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Färden går till Dalby Gästis för lunch. Det blir en rejäl skånsk 
traditionell rätt, Skånsk Äggakaka med tillbehör. Sedan reser vi vidare till Wallåkra Stenkärlsfabrik, en kvarleva från nord-
västskånsk hantverks -och industriepok. Fabriken ligger naturskönt inbäddad i Rååns dalgång. Här tillverkas fortfarande 
stenkärl, brunglänsande krukor och krus från traktens lera. Allt drejas för hand och bränns i den stora koleldade rund-
ugnen. Vi får en visning av verksamheten och naturligtvis möjlighet att handla. Åter på vårt hotell väntar gemensam middag.
Påskafton. Efter frukost ägnar vi dagen åt Konstrundan i Nordvästra Skåne. Vi kommer till Landskrona Konsthall och 
Konsthallen Pumphuset i det pittoreska gamla fiskeläget Borstahusen, här serveras vi även lunch denna dag. Konstnärer 
öppnar upp sina ateljéer och vi välkomnas in. Tillbaka på hotellet väntar middag.
Påskdagen. Efter frukost beger vi oss till Ljungby för att njuta av konsten på det mycket fina och sevärda Ljungberg-
museet. Lunch dukas fram under dagen och vi beräknas vara åter i Stockholm omkring klockan 20.30.
Pris per person i dubbelrum: 6 990:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt

Påsk i Skåne med Konstrunda, Äggakaka och Ljungbergmuseet
6 april – 4 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8, Södertälje kl. 8.30, Nyköpingsbro kl. 9.30

Lars Lerins Sandgrund  
med Mårbacka och Gryt-
hyttans Gästgivaregård
13/4, 4/5, 15/6, 20/7, 10/8, 14/9 – 2 dagar, avresa 
från Cityterminalen kl. 8

Torsdag. Färden går till Örebro och lunch serveras på 
Karls lunds herrgård. Resan går vidare Lars Lerins Konst-
hall Sandgrund i Karlstad. En guide berättar om hans konst, 
han anses vara en av de främsta inom akvarellmåleri! Fyllda 
av intryck åker vi till vårt centralt belägna hotell Scandic 
Winn Karlstad. Vi samlas för gemensam middag på hotellet.
Fredag. Efter frukost går färden till Selma Lagerlöfs  
Mårbacka för en guidad tur. Vi fortsätter till Grythyttans 
Gästgivaregård där lunch dukas fram. Grythyttans Gäst-
givaregård grundades 1641 på order av Drottning Kristina. 
Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.
Pris per person i dubbelrum: 2 990:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 250:–

Foto: Per Eriksson
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Onsdag. Färden går till Wij Trädgårdar som har fått pris som Sveriges vackraste park samt Stora turismpriset. Wij är 
ett unikt centrum för nordisk trädgårdskultur i Ockelbo. En guide tar oss med och berättar om denna vackra plats med 
sin blomsterprakt och lunch serveras i Trädgårdsköket. Under eftermiddagen kommer vi till Sundsvall middag och över-
nattning på centralt belägna Scandic Sundsvall City.
Torsdag. Efter frukost går färden mot Höga Kusten till Skulebergets fot där vi byter fordon…..till linbanan som tar oss  
säkert till toppen. Den hänförande utsikten slår oss med häpnad. Lunch serveras innan det är dags att fara vidare mot Umeå 
för middag och övernattning på centralt belägna Scandic Plaza Umeå.
Fredag. Frukost dukas fram och sedan åker vi ombord med vår buss på Wasalines trevliga fartyg. Under nästan fem timmar 
är vi till havs på vår väg till Vasa i Finland. Ombord finns restaurang, café och pub så du bestämmer själv idag vad du vill 
ha till lunch. Vid ankomst till Vasa möts vi av lokalguide som tar oss med på en tur i den finska staden som ligger närmast 
Sverige. Cirka en tredjedel av stadens invånare är idag svensktalande. Middag och övernattning på Scandic Vaasa.
Lördag. Efter frukost kommer vi till slagfältet i Oravais där Finlands öde avgjordes i september 1808. Många har kanske 
läst Fänrik Ståls sägner av Finlands nationalskald Runeberg, där både verkliga och fiktiva händelser från detta krig skildras. 
Vid slagfältet besöker vi museet och lunch dukas fram på restaurangen Ädelbragd. Vi kommer sedan till Åbo, Finlands 
äldsta stad. Bussen kör ombord på Viking Lines fartyg där middagsbuffé inklusive öl/vin 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. Efter en tidig frukost samlar vi ihop våra intryck från resan. Nu kan vi luta oss tillbaka och minnas några härliga 
dagar i Sverige och vårt grannland Finland. Lunch ingår ej dag 3 och 5. 
Pris per person i dubbelrum/insideshytt:  8 990:– 
Tillägg för rum/insideshytt för eget bruk: 375:– per natt 
Önskas utsideshytt tillkommer 600:–/hytt

Bottenhavet runt med Wij Trädgårdar, Skuleberget 
och Fänriks Ståls sägner
10/5 och 16/8 – 5 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8, Uppsala kl. 9
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Dalarna med Carl Larsson, Anders Zorn och Jobs Handtryck
12/5 och 8/9 – 2 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8

Fredag. Färden går till Carl Larssons 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. Färden går vidare 
till Hantverksbyn i Rättvik med ett stort sortiment av traktens hantverk. I Mora tilldelas våra rum på Hotel Moraparken 
och gemensam middag dukas fram.
Lördag. Efter frukost får vi en guidad tur i Zorngården, ett av Sveriges mest berömda konstnärshem. Byggnadens historia 
går tillbaka till 1886, då Anders Zorn flyttade hit en liten timmerstuga som stått på hans morfars gård. Med åren kom 
stugan att utvidgas, 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, grundad på såväl tradition som det då moderna byggnadssättet, 
skapade han ett mycket originellt hem för sig och sin hustru. Huset är en härlig blandning av vikingatida bostäder och 
engelsk villaarkitektur. Här 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. 
Lunch serveras i Siljansnäs och resan fortsätter genom de gamla byarna Almo och Alvik till Jobs Handtryck. Här har 
man alltid gått sin egen väg, inte följt med strömmen och inte hoppat på trender. På så vis har man lyckats skapa tidlösa 
designklassiker och än idag trycks de blomstrande tygerna helt för hand, precis som vid starten 1944. I butiken hittar du 
alla tyger i metervara, både halvlinnen och bomullstyger samt ett stort utbud av kuddar, lampskärmar, brickor, brickbord, 
dukar och löpare och mycket annat till förmånliga verkstadspriser. Åter i Stockholm omkring klockan 18.
Pris per person i dubbelrum:  3 790:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  250:–
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Bornholm och Österlen med Mandelmanns Trädgårdar
14/5 och 13/8 – 4 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 7.30, Södertälje kl. 8, Nyköpingsbro kl. 9

Söndag. Vill du få det bästa av Österlen och Bornholm så välkomnas du på denna innehållsrika resa med upplevelser för 
alla våra sinnen! Resan går söderut. Lunch dukas fram på restaurang Gyllene Uttern, vars läge bjuder på en storslagen 
utsikt över Vätterns glittrande vatten. Färden går vidare till Ystad för middag och övernattning på Fritiden Hotell & 
Kongress. Det är det gamla badhuset från 60-talet med interiörer som har sparats och nu återfötts som ett unikt hotell. 
Passa på att ta en promenad innan middag i den charmiga miljön med korsvirkeshus och smala kullerstensgator. 
Måndag. Efter frukost kommer vi till Österlens kryddor. På fälten kring gården odlas alla de kryddor som förädlas av dem 
själva och som sedan får fylla hyllorna i gårdsbutiken. Sedan åker vi till Olof Viktors bageri i en kringbyggd Skånegård 
med murgröna som klättrar längs väggarna. Här kan du handla hembakat knäckebröd, marmelader som är kokta på går-
den och mycket annat. 
Nu passar det bra med lunch på Hammenhögs Gästis, här har serverats hungriga resenärer i över 300 år! Under eftermid-
dagen kommer vi till Mandelmanns Trädgårdar, du vandrar fritt i de ekologiska trädgårdarna och blommande odlingar, 
bland växthus, träd, blommor, dammar och djur. Trädgårdarna utformas på nya sätt varje år, så det finns alltid nytt att 
upptäcka! I gårdsbutiken finns gårdens grönsaker, frukt, förädlade produkter och Mandelmanns böcker förstås! Vi åker 
tillbaka längs med kusten genom Simrishamn och de små fiskelägena Brantevik, Skillinge. Vid fiskeläget Kåseberga, 
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! Tillbaka på vårt hotell väntar gemensam middag.
Tisdag. Efter en tidig frukost åker vi båten till Bornholm. En lokalguide möter upp i pittoreska Rönne med sina stockro-
sor och korsvirkeshus. Det första stoppet är vid de imponerande ruinerna av Hammershus fästning, Nordeuropas största 
borgruin. Resan går vidare till Allinge-Sandvig som genom tiderna lockat turister till sina mysiga gator med färgglada 
korsvirkeshus, omgivna av den vilda naturen. I Gudhjem dukas lunchen fram innan färden går vidare till Svaneke, som 
har blivit utnämnd till Danmarks vackraste stad. Här finns många hantverkare, glaskonstnärer och keramiker med mera. 
Vi kommer även till Østerlars Kirke en av de mest kända och största av Bornholms fyra rundkyrkor som använts till både 
kyrka och försvarsanläggning sedan 1100-talet. Vi tar farväl av Bornholm och tar båten tillbaka till Ystad där middag 
dukas fram på vårt hotell. 
Onsdag. Efter frukost ges egen tid i Ystad. Kanske en sväng till Fridolfs konditori i där Kurt Wallander var stamgäst? De 
har tagit fram en ”Wallanderbakelse”, en Prinsessbakelse men med polisblå marsipan. Vi vänder hemåt och en sen lunch 
dukas fram på Rydaholms värdshus. Åter i Stockholm omkring klockan 22.
Pris per person i dubbelrum: 9 390:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 350:– per natt 

© Region Skåne. Foto: Anders Tukler
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Försommar på Öland med Solliden, Stora Alvaret, Långe Jan 
och VIDA Museum & Konsthall
18 maj – 3 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 7.30, Södertälje kl. 8, Nyköpingsbro kl. 9
Torsdag. Färden går förbi Söderköping och Västervik. Lunch serveras på Värdshuset Gröna Tuppen, beläget i Fårhults 
gamla järnvägsstation. På eftermiddagen åker vi över den sex kilometer långa Ölandsbron till “Sveriges Provence”. Vi 
kommer till Sollidens park, en av Sveriges vackraste parker som omsluter Kungafamiljens sommarslott. Den anlades för 
drygt hundra år sedan av dåvarande Drottning Victoria. Hon förverkligade en trädgård med inspiration från många delar 
av världen. Middag och övernattning på Halltorps Gästgiveri, söder om Solliden. 
Fredag. Efter frukost går färden till Borgholm, här ges tid för shopping och lunch innan vi åker ned till Ölands Örta-
gård med omkring 500 olika krydd- och medicinalväxter, anlagd enligt gammal klostertradition. Här finns många fina 
produkter till försäljning, marmelader och geléer. Bussen åker vidare över Stora Alvaret, ett av världens mest säregna 
kulturlandskap, mäktigt, ödsligt och svindlande vackert i en märklig kombination. Flertusenåriga betestraditioner och 
de tunna jordarna på kalkberggrunden har skapat förutsättningar för ett mycket speciellt växt- och djurliv. Färden fort-
sätter mot Ölands Södra udde, vi åker genom den 4,5 kilometer långa Karl X Gustavs mur. Den byggdes tvärs över Öland 
under 1650-talet och syftet var inte att hålla inne kungsgårdens hjortar utan snarare en revirmarkering från kungens 
sida. Längst söderut ligger Sveriges högsta fyr, Långe Jan. Den spänstige går säkerligen upp de 197 trappstegen för en 
magnifik utsikt över Östersjön och södra Öland. Tillbaka på hotellet väntar gemensam middag.
Lördag. Efter frukost besöker vi närbelägna Vida museum & konsthall, ett av Sveriges största privatägda konstcentrum. 
2001 öppnades konsthallen för galleriverksamhet och två flyglar för vardera Ulrica Hydman-Vallien respektive Bertil 
Vallien. Här visas de viktigaste avstampen från tidigt 1960-tal fram till det absolut senaste inom glas, keramik, skulptur 
och måleri. Resan går genom Småland till Fredensborgs Herrgård där lunch serveras. Vi besöker ”Visans Skepp”, en 
modern skeppssättning med fyrtio av 1900-talets vackraste visor inristade i stenarna. Åter i Stockholm omkring klockan 
20. Lunch ingår ej dag 2.
Pris per person i dubbelrum: 4 890:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 350:– per natt
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Hälsingegårdar med Växbo Lin och Lill-Babs museum
19/5 och 17/8 – 4 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8.30, Uppsala kl. 9.30
Dag 1. Vi åker upp till sagolikt vackra Hälsingland. På Tönnebro Värdshus väntar lunch innan färden går vidare till Alfta 
och Emigrantmuseet och Hälsingegården Ol-Anders. 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.
Dag 2. Efter frukost åker vi till den levande Hälsingegården Engbergs i Stavsäter för en guidad visning. Här bakas 
det tunnbröd så självklart bjuds vi på kaffe och tunnbrödsrulle. Därefter gör vi ett besök på Ljusdals Fornminnes- och  
Hembygdsgård där vi även kommer att äta en gemensam lunch. Vi avslutar dagen med en guidad visning på Hälsinge-
gården Bommars i Tallåsen. Middag på hotellet. 
Dag 3. Efter frukost beger vi oss mot Järvsö där vi besöker Stenegård. Här finns hantverk och lokala produkter till  
försäljning. Vi tittar in i Lill-Babs museum där vi kan följa Lill-Babs karriär från det att hon startade och framåt, med en 
hel del nyare inslag som till exempel hennes medverkan i Bonusfamiljen. Allt vi ser i utställningen har tillhört Barbro, som 
nu hennes familj så generöst låter hennes publik ta del av. Vi kommer till Harsens Fäbodmuseum får vi en guidad visning. 
Lunch äter vi på Harsagårdens restaurang. Middag på hotellet. 
Dag 4. 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. Lunch serveras och färden går vidare hemåt. Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.
Pris per person i dubbelrum:  5 990:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  250:– per natt
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Möt ljuset i Skagen
22/5 och 4/9 – 4 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8, Södertälje kl. 8.30
Följ med till Skagen där miljön är bedövande vacker. Visst har vi väl alla längtat till Skagen någon gång? Det fantastiska 
ljuset, de pittoreska miljöerna och atmosfären som andas konst och livsöden Vi möter storslagna sanddyner, haven som 
möts vid Grenen, de små pittoreska husen och den idylliska fiskehamnen med sin genuina charm.

Måndag. Färden går söder om Mälaren till Västergötland. Vid Kinnekulle dukas lunch fram på en av Sveriges äldsta 
Gästgivargårdar – Forshem. Resan fortsätter och på eftermiddagen kommer vi till Göteborg där vi tilldelas våra rum på 
mycket centralt belägna First Hotel G. Vi kommer fram omkring klockan 16 så du har tid att ta en sväng i Götet innan 
gemensam middag dukas fram på hotellet.
Tisdag. Frukosten står framdukad och sedan åker vi ombord med bussen på Stena Lines fartyg. Ombord finns café och 
restaurang. Efter tre och en halv timme når vi Fredrikshamn och åker vidare till Råbjerg Mile, en av Europas största 
vandrande sanddyner. Vi promenerar även fram till ”Den tillsandade kyrkan” vars torn är det enda som syns. Middag och 
övernattning på Montra Skaga Hotel i Hirtshals.
Onsdag. Efter frukost finns tid för de som vill ta sig ett dopp i hotellets inomhuspool. Sedan ägnar vi dagen åt Skagen. 
Vi börjar med en tur med ”Sandormen” som tar oss till fantastiska Grenen där de två haven möts. Det är en fascinerande 
känsla att stå med ena foten i Skagerrak och den andra i Kattegatt. (Sandormen är inte så farlig som den låter, det är en 
traktor med släp).
Entré till Skagens museum ingår. I slutet av 1800-talet blev Skagen hem för en Skandinavisk konstnärskoloni. 
Inspirerade av tidens franska realism fann konstnärerna motiv från Skagens stränder, hedarna och fiskarnas stugor.  
Konstnärskolonin blev känd som Skagenmålarna med konstnärer som bl. a. P.S. Krøyer, Anna och Michael Ancher och 
Christian Kroogh och sedan 1908 kan man njuta av deras verk på Skagens museum. Under resan i maj är det även en 
större utställning med Marie Triepcke Krøyer Alfvén. Sedan ges tid att på egen hand upptäcka Skagens mysiga miljöer 
med sina vackra hus, lummiga trädgårdar, trevliga affärer, kultur och konst. Bussen åker till Fredrikshamn och båten 
tillbaka till Göteborg åker klockan 19.45. Ombord ingår middag bestående av en rätt inklusive måltidsdryck och kaffe. 
Vid midnatt är vi åter vid vårt hotell First Hotel G för en god natts sömn.
Torsdag. Efter frukost följer de som vill med på en parkvandring med guide i Trädgårdsföreningen som är en av Europas 
bäst bevarade 1800-talsparker. 
I över 170 år har Trädgårdsföreningen varit ett hav av grönska i stadens hjärta och blev 1992 som första park i Sverige 
förklarad som byggnadsminne enligt kultur minneslagen och den har även en stjärna i Michelin Green Guide. En sen 
lunch serveras i Gränna. Åter i Stockholm omkring klockan 20.
Lunch ingår ej dag 2 och 3.
Pris per person i dubbelrum:  7 490:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  350:– per natt



25www.larssonsresor.se

FLERDAGSRESOR

Dalslands Kanal med Läckö Slott
8/6 och 17/8 – 3 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8.30, Södertälje kl. 9

Torsdag. Färden går söder om Mälaren till Västergötland. 
Vid Kinnekulle dukas lunch fram på Forshems Gäst givare-
gård som är en av Sveriges äldsta Gästgivaregårdar. Vi 
fort sätter till Läckö slott, vackert beläget på en udde vid 
Vänern, lockande med barockprakt, sinnlig trädgård, 
glänsande skatter och anrika medeltidsvalv. Här möter vi 
en guide för en intressant visning av slottet. Middag och 
övernattning på Quality Hotel Vänersborg.
Fredag. Frukost smakar bra och sedan väntar besök på 
Dalslands Konstmuseum. Sedan går vi ombord på vår båt 
för en tur på Dalslands kanal som många anser vara värl-
dens vackraste kanal med sina 254 km och 31 slussar. En 
enda mil är grävd kanal och resten är naturligt sjösystem. 
Båtturen startar vid kanalens största sevärdhet Akveduk-
ten 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. Omkring klockan  
16 ankommer vi Bengtsfors och där väntar vår buss för färd 
till vårt hotell. Gemensam middag på hotellet.
Lördag. Efter frukost beger vi oss till Gränna. Lunch ser-
veras på Hamnkrogen och sedan väntar ett mycket intres-
sant besök på Grenna Museum där vi får höra om stadens 
son S. A. André och hans ballongfärd. Färden fortsätter 
mot Kinnekulle och lunch serveras på Åsgårdens Värdshus 
i Lyrestad. Åter i Stockholm omkring klockan 18.30.
Pris per person i dubbelrum:  5 990:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  250:– per natt
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Louisiana Konstmuseum, Sofiero och Köpenhamn
8/6 och 11/9 – 3 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 7.30, Södertälje kl. 8, Nyköpingsbro kl. 9
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!

Dag 1. Färden går söderut och lunch serveras på Gyllene 
Uttern i Gränna. Vi kommer till Sofiero Slott och Träd-
gårdar. Vi får höra om Sofiero under den guidade rundturen 
i parken. Historien om Sofiero börjar 1864 då kronprins 
Oskar och hans hustru Sophia byggde sitt sommarslott. 
1905 fick Sofiero nya ägare då sonsonen Gustaf Adolf 
gifter sig med Margareta från England och fick Sofiero i 
bröllopspresent. Margareta var mycket kunnig om träd-
gårdar 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 Elite Hotel 
Marina Plaza, centralt beläget i Helsingborg.
Dag 2. Efter frukost beger vi oss med färjan den korta 
biten över Öresund till Helsingör och vidare till det världs-
berömda konstmuseet Louisiana, vackert beläget vid Öre-
sund. Här går vi på egen hand runt. 
Utöver verk av Giacometti, Yves Klein, Andy Warhol och 
Lichtenstein presenteras på resan i juni utställning med:
Dana Schutz, en av vår tids stora figurativa konstnärer 
som skildrar den moderna människan och dess relationer i 
gigantiska kompositioner. 
Niko Pirosmani, historien om honom är som en saga, en fat-
tig skyltmålare och vagabond som skildrade folk- och djur-
liv inspirerad av ryskt avantgarde och beundrad av Picasso!
På bägge avresorna är även utställningen Cave Bureau.
För mer information om utställningarna, besök Louisianas 
hemsida
https://louisiana.dk/
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 Best Western Plus Noble House. 
Dag 3. Frukost smakar bra och de som vill följer med rese-
ledaren på en liten stadspromenad till de pittoreska delarna 
vid Lilla Torg och vidare till Stortorget med det vackra 
Rådhuset från 1500-talet. Vi beger oss hemåt, lunch  
serveras under dagen. Åter i Stockholm omkring klockan 
20. Lunch ingår ej dag 2. 
Pris per person i dubbelrum:  5 240:–
Tillägg för rum för eget bruk:  350:– per natt

Foto: Anders Ebefeldt
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Torsdag. Färden går västerut och vi kommer in i Sagans landskap, Värmland. Här bjuds lunch i klassisk miljö på Kungs-
kvarnen i Borgvik. Vi fortsätter vår färd och snart passeras gränsen till Fredrikstad i Norge. Middag och övernattning i 
tre nätter på centralt belägna Scandic City Fredrikstad. 
Midsommarafton. En välsmakande frukost dukas fram och bussen tar oss till Strömstad för en heldag bland salt-
stänkta klippor. Under båtturen ”Smuggeltur i Skärgården” får vi höra historien om smugglarkungen Bremer och hans 
äventyr i skärgården. Kaffe och fralla serveras ombord. Efter en intressant tur kommer vi fram till skärgårdsidyllen 
Sydkoster. 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. På ön Furholmen serveras en sen lunch. Här blir det trevlig stämning 
med trubadur och allsång innan vi beger oss tillbaka till vårt hotell. Gemensam middag på hotellet. 
Midsommardagen. Frukost dukas fram och sedan bär det av till Halden. Här besöker vi Fredrikstens Fästningsom-
råde 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 i Fredrikstad kanske det lockar att följa med reseledaren till 
det gamla fästningsområdet Gamlebyen? Gemensam middag dukas fram på hotellet.
Söndag. Efter frukost vänder vi åter till Sverige. Lunch dukas fram på Alsters Herrgård och sedan kommer vi till Karl-
skoga. En guide tar emot oss på Björkborns Herrgård – Alfred Nobels sista svenska hem. Vi får höra om Alfred Nobels liv 
och gärning och den roll Björkborns Herrgård kom att spela vid tillkomsten av Nobelprisen. Åter i Stockholm omkring 
klockan 20. 
Pris per person i dubbelrum:  8 290:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  350:– per natt

Midsommar på Kosteröarna med Smuggelkryssning
22 juni – 4 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 7.30, Södertälje kl. 8
Saltstänkta klippor och solglittrande vatten utgör en fantastisk inramning till en härlig Midsommar! Vi bor i Norge, på 
centralt belägna Scandic City Fredrikstad.
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Midsommar med Värmlänningarna och Rottneros Park
22 juni – 3 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8, Södertälje kl. 8.30
Följ med oss till Fryksdalen i midsommar! På Ransäters hembygdsgård ser vi sånglustspelet ”Värmlänningarna” och kommer 
även till den unika skulptur- och blomsterparken Rottneros.

Torsdag. Färden går till Ölme Gästgiveri i en Prästgård från 1700-talet. Vi åker vidare in i Värmland för att njuta av 
blomsterprakten i Rottneros park, en fantastisk blomster- och skulpturpark med de stora stilparkerna i Europa som före-
bilder. Middag och övernattning på Scandic Winn Karlstad
Midsommarafton. Frukosten står framdukad och sedan väntar en härlig dag på Ransäters Hembygdsgård. En  
lättare lunch serveras under dagen och vi ser det klassiska bygdespelet ”Värmlänningarna”. Kärlekssagan om Erik och 
Anna har berättats i generationer. När Stor-Sven får reda på att sonen hans gått och förälskat sig i dottern till ärkefienden 
Jan vid sjön ser hans plan om ett välbärgat gifte åt sonen ut att gå i stöpet. Men så lätt ger han sig inte. På hans gård är det 
han som bestämmer och Erik får rätta sig efter det. Eller? Tillbaka på hotellet väntar Midsommarbuffén.
Midsommardagen. Följ med reseledaren på en stads promenad till Karlstads berömda skulpturer av Sola i Karl-
stad, Nils Ferlin, Gustav Fröding och Selma Lagerlöf. Tillbaka på hotellet står en rejäl Brunch framdukad.  
Färden går hemåt och vi gör ett spännande besök i en unik skulpturpark ”Konst på Hög”, belägen på toppen av  
Kvarntorpshögen som är ett av våra märkligaste industri minnen. Skifferoljeutvinningen upphörde i slutet av 60-talet men 
den 100 meter höga askhögen som finns kvar från oljeepoken har fortfarande varma partier inuti och man kan ibland se 
ånga sippra fram ur jorden. I mitten av 90-talet fick två konstentusiaster idén att starta en konstut ställning på toppen av 
högen. Så välkommen upp till svindlande höjder över Närkeslätten! Åter i Stockholm omkring klockan 16.30.
Pris per person i dubbelrum:  5 890:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  300:– per natt
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Torsdag. Färden går förbi Söderköping och Västervik. Lunch serveras på Värdshuset Gröna Tuppen, beläget i 
Fårhults gamla järnvägsstation. På eftermiddagen åker vi över den sex kilometer långa Ölandsbron till “Sveriges  
Provence”. Vi kommer till Sollidens park, en av Sveriges vackraste parker som omsluter Kungafamiljens sommar slott. 
Den anlades för drygt hundra år sedan av dåvarande Drottning Victoria. Hon förverkligade en trädgård med inspiration 
från många delar av världen. Middag och övernattning på Halltorps Gästgiveri, söder om Solliden.

Midsommarafton. Frukost dukas fram och nu stundar midsommarafton här på solens och vindarnas ö! Mid-
sommar stänger kläs med blommor och blader, jordgubbs tårtor bakas och blomkransar binds. Kanske kommer 
du även sova med sju sorters blommor under kudden? Vi kommer till berömda Paradisverkstan som tillverkar 
öländsk keramik med naturen som inspirationskälla. Lunch serveras under dagen och vi far vidare på Öland som 
är en magisk plats att fira sommarens härligaste högtid på. Vid Resmo kyrka svänger vi av för en tur tvärs över 
Stora Alvaret, ett av världens mest säregna kulturlandskap, mäktigt, ödsligt och svindlande vackert i en märklig 
kombination. Vi stannar till vid Fröken Frankenstein…innan vi kommer till Lopperstad för att fira Midsommar.  
På väg tillbaka till Halltorp ser vi Ölands kanske vackraste och mest välskötta väderkvarnar vid Lerkaka. Under 1800-
talet hade Öland omkring 2 000 väderkvarnar där man malde mjöl av sin spannmål, idag finns omkring 350 be varade. 
Tillbaka på Halltorp dukas Midsommarbuffén fram.

Midsommardagen. Efter frukost finns tid att ta en promenad i närbelägna Halltorps hage, en trolsk och rogivande oas. 
Här växer uråldriga ekar, hem för de sällsynta skal baggarna ekoxe och stor ekbock. Området har ett rikt fågelliv och här 
finns även gott om olika arter av orkidéer. Vi lämnar ön och lunch serveras på mysiga Tindereds Lantkök. Här finns även 
en gårdsbutik och trädgård med örter och kryddor till försäljning. Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.

Pris per person i dubbelrum: 5 890:–

Tillägg för rum för eget bruk: 350:– per natt

Midsommar på Öland
22 juni – 3 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8, Södertälje kl. 8.30, Nyköpingsbro kl. 9.30
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Torsdag. Färden går söderut till mysiga Tindereds Lantkök. Här serveras lunch och på området finns även en gårds-
butik och trädgård med örter och kryddor till försäljning. På eftermiddagen kommer vi till vårt hotell Ronneby Brunn vid  
Blekingekusten för middag och övernattning i tre nätter. 
Midsommarafton. Efter frukost kan du njuta av hotellets SPA. 
Lunch serveras och på eftermiddagen firar vi traditionell midsommar i Brunnsparken. Till kvällen dukas middag fram. 
För information och bokning av SPA-behandlingar, kontakta hotellet direkt www.ronnebybrunn.se
Midsommardagen. Frukost dukas fram och de som vill följer med reseledaren på promenad i Brunnsparken. Parken har 
vunnit pris som Sveriges vackraste park och här finns flertal trädgårdar som Rosenträdgården med omkring tusen rosor, 
japansk trädgård och doftträdgård med 600 doftande plantor. Lunch dukas fram på hotellet. Under eftermiddagen åker 
vi ut med bussen över broar i Blekinges skärgård som är känd för sin vackra natur. Vi kommer till öarna Senoren och 
vidare till Sturkö och Tjurkö. Vid hamnen Finskan bjuds vi bussfika med utsikt över Kungsholms fort. I hantverksbutiken 
Skärgårdskraft finns ett stort utbud av lokalt hantverk. De gamla byggnaderna från stenhuggartiden minner om öns stor-
hetstid och från stranden ser vi Karlskrona. Tillbaka på hotellet väntar gemensam middag.
Söndag. Frukost smakar gott och färden går till Duvemåla som ligger strax norr om Emmaboda. Det var i Duvemåla  
som Vilhelm Mobergs mormor föddes 1833. Platsen gav Moberg inspiration till Utvandrarromanens Kristina, som har  
fått låna många karaktärsdrag av mormodern. Här bjuds det på kaffe med Mobergskringla (brödkringla m smör och ost)  
och vi får en visning av Rundqvistagården där de fyra syskonen Rundqvist bodde. Alla fyra förblev ogifta och levde  
till sammans väldigt gammalmodigt. De var sparsamma och levde utan elektricitet, telefon, vatten och avlopp. De köpte 
sällan någonting. När den siste av syskonskaran dog 1989 kom sanningen fram om deras rikedom. Syskonen hade  
sparat undan en miljon kronor i kontanter på gården. Besöket i Rundqvistagården tar oss tillbaka till en tid då själv  hus-
håll var en naturlig del av vardagen. Lunch serveras under dagen. Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.
Pris per person i dubbelrum:  7 890:–
Tillägg för rum för eget bruk:  250:– per natt

Midsommar på Ronneby Brunn med Blekinge Skärgård 
och Wilhelm Mobergs Duvemåla
22 juni – 4 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8.30, Södertälje kl. 9, Nyköpingsbro kl. 10
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Midnattssolens land med Höga Kusten, Inlandsbanan 
och Samiska traditioner
26/6 och 10/7 – 6 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8, Uppsala kl. 9
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, 
passera Polcirkeln, ta del av samisk kultur och njut av den berömda turen på Inlandsbanan.

Dag 1. Bussen kör norrut genom ett grönskande Sverige till 
Järvsö för lunch på Stenegård. Vi passar på att besöka hant-
verkarna och njuta av örtagårdens alla dofter. Vi passerar  
Ytterhogdal och Åsarna till Östersund för middag och över-
nattning på Clarion Hotel Grand. Kanske lockar en kvälls-
promenad längs Storsjön i sommarnatten? Kanske ser du 
Storsjöodjuret som sedan 1986 är fridlyst av Länsstyrelsen 
i Jämtland!
Dag 2. Efter en tidig frukost lämnar vi Östersund för en 
oförglömlig resa på Inlandsbanan genom en stor slagen 
natur. På vägen stannar vi för lunch på Bergmans Fisk 
i Vilhelmina och omkring klockan 15 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.
Dag 3. 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. I Jokkmokk serveras lunch innan vi far 
vidare till Kiruna för middag och övernattning på Scandic 
Kiruna (på avresan 26/6 bor vi på Best Western Arctic 
Eden Hotel).
Dag 4. Frukosten smakar bra. Nu beger vi oss till Jukkas-
järvi 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 solcells-
anläggning, och eftersom Jukkasjärvi ligger 200 km norr 
om Polcirkeln lyser solen motsvarande 100 dagar i sträck 

under sommarhalvåret. Här får vi en visning och i Jukkas-
järvi serveras även lunch innan vi far vidare till Skellefteå 
för middag och övernattning på Quality Hotel Skellefteå 
Stadshotell.
Dag 5. 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.
Dag 6. 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. 
Pris per person i dubbelrum:  11 390:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  250:– per natt

Foto: Håkan Wike
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Söndag. Vi kommer till Västervik för en tur på Smalspårsjärnvägen. Det är en unik järnväg och den första i Sverige som 
förklarades som byggnadsminne. Vi kliver på rälsbussen och upplever under en kort tur till Fårhult hur det var att åka en 
tågresa förr i tiden. Sedan 1950-talet har rälsbussarna vaggat fram på smalspårsjärnvägen. Framme vid Fårhults station 
väntar lunch på Gröna Tuppen och färden går vidare till Clarion Collection Hotel Post i Oskars hamn. De som vill följer 
med reseledaren på en promenad till Långa soffan, världens äldsta, längsta träsoffa som uppfördes 1867 och är 72 meter 
lång. Vi fortsätter till stadsdelen Besväret men kullerstensgator, små hus från 1800-talet med snickarglädje, prunkande 
trädgårdar och en underbar utsikt över Kalmarsund med Blå Jungfrun i fjärran. Middag dukas fram på hotellet.
Måndag. Efter frukost välkomnas vi av kaptenen på båten M/S Solkust som tar oss till Blå Jungfrun. Lunchen består idag 
av en matsäck från hotellet då restaurang saknas på ön. Ta rejäla skor, terrängen är kuperad. En promenad genom den 
märkliga labyrinten ”Trojeborg” sägs bringa lycka men om man påbörjar vandringen utan att fullfölja labyrinten så sägs 
det att man bringas av olycka! Labyrinten är klassad som fornlämning men vem som byggt den eller hur gammal den är 
det ingen som vet. Carl von Linné fascinerades av öns flora och fauna. Stundtals kan man se sälar på klipporna och 1896 
valde Verner von Heidenstam ön till sin vigselplats. Vid hårt väder gör vi istället en båttur inomskärs. Tillbaka på hotellet 
väntar middag.
Tisdag. Frukost dukas fram och färden går till Döderhultarmuseet med den unika samlingen med nära 200 av hans 
bästa träskulpturer. Axel Petersson Döderhultarn var en av landets främsta träskulptörer berömd långt utanför Sveriges 
gränser. På ett mästerligt och humoristiskt sätt skildrar han livet i Småland kring sekelskiftet. På mysiga Tindereds Lant-
kök serveras lunch och på området finns även en gårdsbutik och trädgård med örter och kryddor till försäljning. Åter i 
Stockholm omkring klockan 18.
Pris per person i dubbelrum:  5 495:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  350:– per natt

Blå Jungfrun med smalspårig järnväg och Döderhultarn
2 juli 2023 – 3 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8, Södertälje kl. 8.30, Nyköpingsbro kl. 9.30
Alla har vi väl någon gång undrat hur det ser ut på sagornas Blåkulla. Under denna minnesvärda resa får vi svaret efter en 
båttur till den mytomspunna ön. I verkligheten heter ön Blå Jungfrun, en nationalpark som reser sig 86 meter över havet mitt 
ute i Kalmarsund. Det är inte bara Blåkulla som lockar till denna resa, vi åker en tur på den smalspåriga järnvägen som blev 
den första i Sverige att förklaras som byggnadsminne. Dessutom fascineras vi av Döderhultarns världsberömda verk.
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Måndag. Färden går norrut längs kusten och lunch serve-
ras 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! Gemensam middag på hotellet. 
Tisdag. Efter frukost åker vi vidare norrut förbi Örnskölds-
vik 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. Vi besöker Gammelstads Kyrkstad, ett av våra svenska 
Världsarv. Runt kyrkan finns drygt 400 kyrkstugor, där  
församlingsborna allt sedan 1500-talet övernattat i sam-
band med kyrkobesök. 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 fortsätter längs Bottenvikens kust söderut  
till Uleåborg vid Uleälv. Middag och övernattning på  
Scandic Oulo Station i Uleåborg.
Torsdag. Efter frukost gör vi en rundtur i staden tillsam-
mans med lokalguide. Vi besöker den sevärda domkyrkan 
och om tid finns tar vi del av den livliga salutorgshandeln. 
Tid ges till lunch och sedan åker vi till Karleby (Kokkola 
på finska), 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 grund-
läggningsbrevet på morgonen, och på eftermiddagen 
samma dag grundade han en annan stad strax bredvid som 
fick namnet Nykarleby. Middag och övernattning på Sokos 
Hotel Kaarle i Karleby.
Fredag. Frukosten står framdukad och sedan tar vi vägen 
via Jakobstad som grundades 1652 av Ebba Brahe, änka 
till Jacob De la Gardie (där av namnet Jakobstad). Finlands 
nationalskald Johan Ludvig Runeberg föddes i staden.  

Vi fortsätter förbi Nykarleby, som också ligger ute i 
kust bandet. 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 svensk-
talande. Vi checkar in på Sokos Hotel Vaakuna i Vasa och 
äter här kvällens middag.
Lördag. Efter frukost ges tid att upptäcka Vasa på egen 
hand 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 
och vi gör en rundtur till fots med en lokalguide i Gamla 
Rauma under två timmar. Vi kommer sedan till Åbo, 
Finlands äldsta stad. Bussen kör ombord på Viking Lines 
fartyg där middagsbuffé inklusive öl/vin 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. Efter en tidig frukost samlar vi ihop våra intryck 
från resan innan resan avslutas vid Cityterminalen, där vi 
beräknas vara omkring klockan 8.30. 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. 
Pris per person i dubbelrum/insideshytt: 11 990:– 
Tillägg för rum/insideshytt för eget bruk: 350:– per natt 
Önskas utsideshytt tillkommer 600:–/hytt 

Bottenviken runt, vår klassiker!
3 juli – 7 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8.30
Vill du uppleva en annorlunda resa så ska du hänga med runt Bottenviken. Titta på en karta så förstår du!



34 www.larssonsresor.se

FLERDAGSRESOR

Fredriksdalsteatern ger ”Två man om en änka”
med Norrvikens Trädgårdar och Båttur på Rönne Å
7/7 och 21/7 – 3 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8, Södertälje kl. 8.30, Nyköpingsbro 9.30
Efter 28 år är det dags för Eva Rydberg att säga tack och hej till Fredriksdalsteatern och sin kära publik. Hon gör det med 
en festligt färgsprakande version av Nils Poppes klassiska sommarkomedi ”Två man om en änka”. Hon har samlat en 
toppensemble och dansare med ingen mindre än Per Andersson i spetsen! Kostymprakten står bl. a. Lars-Åke ”Babsan” 
Wilhelmsson för. 

Fredag. Resan går söderut till Taberg utanför Jönköping. Här serveras lunch i Toppstugan med en underbar utsikt över 
nejden. Vi kommer till Ängelholm för middag och övernattning i två nätter på mycket centralt Best Western Plus Hus 57.
Lördag. Frukost dukas fram och du har tid att upptäcka Ängelholm, vars stadskärna omringas vackert av Rönne å som 
kantas av fina promenader. Ta en shoppingtur eller en god fika på Mormor Olgas bakgård eller på anrika Sjöholms bageri. 
Kanske gå till Åbergs krukmakeri där Pyttan säljer sin handgjorda keramik? Vi samlas för att åka till Margretetorps 
Gästgifvaregård belägen på Bjärehalvön, där Hallandsåsen möter den skånska slätten. Gården har rötter från 1300-talet 
och det sägs att Drottning Margareta stannade till här en gång. Hon ska ha varit så förtjust i maten att krögaren valde 
att döpa platsen efter henne. Här serveras lunch innan vi åker vidare till Norrviken, berömt för sina trädgårdar i olika 
stilar, skapade av Rudolf Abelin redan i början av 1900-talet. En visionär som inspirerades av olika länder och tidsepoker, 
för att sedan ge varje trädgård sin egen speciella karaktär. Trädgårdarna bjuder på upplevelser för alla sinnen, här finns 
bl. a. en japansk trädgård och barockträdgård. Tillbaka på vårt hotell dukas middag fram innan vi beger oss till Fredriks-
dalsteatern för skratt, sång, musik, dans, kärlek, show, intriger och lite knivkastning – det artar sig till en sanslöst rolig 
final på Fredriksdal! Åter på hotellet somnar vi gott efter dagens alla intryck!
Söndag. Efter frukost går vi ombord på båten Laxen för en tur på Rönne Å, Skånes Amazonas, ut till Skälderviken. Vi 
färdas i behaglig takt genom staden med dess broar och vidare ut genom lummig grönska. Vår buss möter upp och resan 
går vidare till Rydaholms värdhus för lunch. Åter i Stockholm omkring klockan 20.30.
Pris per person i dubbelrum:  5 990:– 
Tillägg för rum eget bruk:  350:– per natt



35www.larssonsresor.se

FLERDAGSRESOR

Stora Norgerutten med Stavanger, Flor og Fjære, 
Edvard Grieg Museum och Bergen
10 juli – 7 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 7.30

Måndag. Färden går till Kinnekulle och lunch serveras på Forshems Gästgivaregård. I Strömstad stiger vi ombord på 
båten som tar oss genom den underbart vackra Bohuslänska skärgården. Vi skymtar Kosteröarna och fortsätter in i den 
norska skärgården. Middagsbuffé dukas fram ombord på båten och efter två och en halv timme kommer vi till valfångar-
staden Sandefjord. Vi tilldelas våra rum på Clarion Collection Hotel Atlantic.
Tisdag. Efter frukost åker vi den sagolika ”Kystveien” och under dagen bjuds många vackra vyer. Vi stannar för möjlighet 
till lunch och anländer till Stavanger, storstaden med småstadscharm. En guide berättar om staden och dess historia. 
Middag och övernattning i två nätter på centralt belägna Clarion Hotel Stavanger.
Onsdag. Efter frukost väntar resans höjdpunkt för den trädgårdsintresserade. En kort båtresa som tar oss ut till den spek-
takulära ön Sør Hidle och blomsterparadiset Flor og Fjære. Golfströmmen med sitt varma vatten ger ön ett fantastiskt 
klimat, här finns över 50 000 blommor i alla regnbågens färger planterade. På ön serveras lunch och naturligtvis blir det 
också en guidad rundvandring i trädgårdsparadiset. Efter en härlig dag väntar gemensam middag på hotellet.
Torsdag. Frukost står framdukad och resan går till Bergen. Vi stannar för möjlighet till lunch och får en intressant visning 
av den norske tonsättaren Edvard Grieg Museum Troldhaugen där han tillbringade 22 somrar med sin fru. Några av hans 
mest kända verk är musiken till Henrik Ibsens pjäs Peer Gynt där bl. a. ”I Bergakungens sal” ingår. I Bergen bor vi på 
Clarion Hotel Admiral där gemensam middag intas till kvällen. Hotellet ligger mitt i Bergen, vid berömda Bryggen, de 
gamla historiska Hanseatiska delarna i staden.
Fredag. Frukost smakar bra och idag möts vi av en lokalguide för en tur i Bergen. Under eftermiddagen fortsätter vi 
norrut och åker färja över Sognefjorden. Ta med kameran för det finns många vackra motiv under resan! Resan går vidare 
med buss till Førde för middag och övernattning på Thon Hotel Førde. 
Lördag. Efter frukost går färden längs Jølstravatnet och de vackra naturscenerierna avlöser varandra efter varje vägkrök! 
Vi kommer till glaciären Briksdalsbreen och här väntar en tur med Trollbilarna. Det är makalöst att på nära håll beskåda 
naturens underverk! Middag och övernattning på Scandic Hafjell i Öyer som ligger norr om Lillehammer.
Söndag. Dagen inleder vi med riklig frukost och därefter startar vi färden hemåt. Vi åker en kort tur genom OS- 
staden Lillehammer och i gränslandet Morokulien gör vi ett uppehåll för att titta på fredsmonumentet. Avslutningsmåltid 
serveras Gate gästgiveri Arvika. Åter i Stockholm omkring klockan 21. 
Lunch ingår ej dag 2, 4, 5 och 6.
Pris per person i dubbelrum:  12 490:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  350:– per natt 
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Diggiloo fyller 20 år så gör dig redo för ett hejdundrande jubileumskalas med extra allt och massor av överraskningar på 
scen. Showen är sprängfylld av hits, humor och smittande spelglädje med landets kanske hetaste artister som idolvinnaren 
Nike Sellmar, John Lundvik, Daniel Norberg, Liamoo, Maria Sur, Di Leva, Jessica Andersson, Hanna Hedlund, Andreas 
Lundstedt, Anne-Lie Rydé och Bruno Mitsogiannis. 
För 360 miljoner år sedan föll en meteor från rymden. Den föll över Dalarna och resultatet blev Siljansringen och den 
omkringliggande Siljansbygden. Dalhalla är namnet på ett f d kalkbrott, mitt i skogen utanför Rättvik, där brytningen 
upphörde och platsen blev istället en internationellt etablerad spelplats, beskriven som en av de mäktigaste och vackraste 
utomhusarenorna i Europa. 
Lördag. Färden går till Mora och vi tilldelas våra rum på Hotell Moraparken. En tidig middag dukas fram och sedan 
beger vi oss till det gamla kalkbrottet som byggts om till en av landets vackraste konsertlokaler, Dalhalla. I pausen finns 
förfriskningar till försäljning. Tillbaka på hotellet väntar kaffe med smörgås och en god natts sömn.
Söndag. Frukost dukas fram och färden går till Sala. Vi bjuds lunch innan vi möts av guide som tar med oss på 155-meters-
visningen i Ulrica Eleonora gruva. På denna tur tar vi hissen, passar alltså dig som har svårt med trappor. Efter en fem 
minuter lång färd med den moderna gruvhissen, nås malmbotten i gruvan, som till största delen bröts under 1700-talet. 
Här nere möts vi av ringlande gruvgångar, större och mindre bergrum samt grundvattennivån, vilken visar sig i form av 
en underjordisk sjö. På 155-metersnivån finns den underjordiska konsertsalen och även den uppvärmda Gästabudssalen. 
Tänk på att ha stadiga skor och varma kläder, det är endast 2 grader i gruvan. Åter i Stockholm omkring klockan 19.
Pris per person i dubbelrum:  3 690:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  300:–

Diggiloo på Dalhalla med spännande besök i Sala Silvergruva
15 juli – 2 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 11.30



37www.larssonsresor.se

FLERDAGSRESOR

Skåne med Wanås och Ven
15 juli – 4 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8, Södertälje kl. 8.30, Nyköpingsbro kl. 9.30

Lördag. Färden går söderut och lunch serveras i Gränna. Under eftermiddagen kommer vi till Ljungby för att njuta av 
konsten på det mycket fina och sevärda Ljungbergmuseet. Middag och övernattning på Elite Stadshotellet i Växjö. 
Söndag. Efter frukost beger vi oss till den internationellt kända konstparken vid Wanås Slott. Här skapas och presen teras 
internationell samtidskonst med inriktning på skulptur och installation. Varje år bjuds internationella konstnärer in för 
att skapa konst i parken. Det finns idag 70 permanenta konstverk i samlingen. Här på Wanås serveras även en enklare 
lunch innan färden går vidare till Österlen. Vi gör ett kortare stopp i Simrishamn och kommer även till Ales stenar vid 
Kåseberga. Middag och övernattning i Landskrona.
Måndag. Efter frukost tar vi 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 
forsknings cetrum 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 Sankt Ibbs kyrka som ligger med en betagande 
utsikt ovanför Kyrkbackens hamn. Innan det är dags att återvända till fast landet besöker vi Konstnärsgården Marielund, 
här bjuds vi på kaffe och får höra om verksamheten. Tillbaka i Landskrona väntar middag på hotellet. 
Tisdag. Frukost smakar bra och tid ges för egna strövtåg i staden innan vi beger oss till Rydaholm, här serveras lunch i 
trevlig miljö. Åter i Stockholm omkring klockan 20. 
Pris per person i dubbelrum:  7 890:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  250:– per natt

Foto: Annika Rundblad, Landskrona Stad
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Hardangervidda med Flåmsbanan och båttur i norska fjordar
20 juli 2022 – 4 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 7.30
Välkommen att följa med till Norge och färdas genom en underbar natur med djupa fjordar, höga fjäll och vackra dal-
gångar. Under resan bor vi i tre nätter på Vestlia Resort i den kända turistorten Geilo. 

Torsdag. Färden går förbi Karlskoga, Karlstad och Årjäng. Lunch serveras under dagen. Resan går in i vårt vackra grann-
land 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 Vestlia Resort.
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 
ombord och i Flåm väntar en tur med tåg på den berömda Flåmsbanan. Tågresan går 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.
Lördag. Efter frukost väntar en fantastisk utflyktsdag. Vi åker till Eidfjord, beläget längst in i Hardanger fjorden. 
Här besöker vi Hardangervidda Natursenter som ligger i dramatisk och vacker ”Vestlandsnatur”. Här finns ut-
ställningar 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. Lunch dukas fram och sedan upplever vi den mäktiga Vöring forsen, ett av Norges mest besökta 
turistmål där man fascineras över vattnets enorma styrka. Tillbaka på hotellet kanske du väljer att ta ett dopp i  
poolen? Varför inte njuta av en promenad från hotellet upp på höjden i den sagolikt vackra naturen eller gå in till centrum 
för lite shopping? Middagen står framdukad på hotellet.
Söndag. 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. 
Pris per person i dubbelrum:  9 790 :–
Tillägg för rum för eget bruk:  400:– per natt
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Rhapsody In Rock på Dalhalla
med spännande besök i Sala Silvergruva
22 juli – 2 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 12.30
Dalhallas största publiksuccé återkommer till Dalhalla sommaren 2023 med The Golden Age Concert, en gränslös tids-
resa genom musikens olika genrer med 100% garanterad spelglädje! En kväll fylld av det bästa från alla åren med gäst-
artister, fyrverkerier och en över 30 man stark ensemble. Här bjuds vi all favoritmusik som Robert och musikanterna bjudit  
publiken på genom åren med både nya och gamla ansikten på scenen. 
För 360 miljoner år sedan föll en meteor från rymden. Den föll över Dalarna och resultatet blev Siljansringen och den 
omkringliggande Siljansbygden. Dalhalla är namnet på ett f d kalkbrott, mitt i skogen utanför Rättvik, där brytningen 
upphörde och platsen blev istället en internationellt etablerad spelplats, beskriven som en av de mäktigaste och vackraste 
utomhusarenorna i Europa.

Lördag. Färden går till Mora och vi tilldelas våra rum på Hotell Moraparken. En tidig middag dukas fram och sedan 
beger vi oss till det gamla kalkbrottet som byggts om till en av landets vackraste konsertlokaler, Dalhalla. I pausen finns 
förfriskningar till försäljning. Tillbaka på hotellet väntar kaffe med smörgås och en god natts sömn.
Söndag. Frukost dukas fram och färden går till Sala. Vi bjuds lunch innan vi möts av guide som tar med oss på 
155-metersvisningen i Ulrica Eleonora gruva. På denna tur tar vi hissen, passar alltså dig som har svårt med  
trappor. Efter en fem minuter lång färd med den moderna gruvhissen, nås malmbotten i gruvan, som till största 
delen bröts under 1700-talet. Här nere möts vi av ringlande gruvgångar, större och mindre bergrum samt grund-
vattennivån, vilken visar sig i form av en underjordisk sjö. På 155-metersnivån finns den underjordiska konsert salen 
och även den uppvärmda Gästabudssalen. Tänk på att ha stadiga skor och varma kläder, det är endast 2 grader i  
gruvan. Åter i Stockholm omkring klockan 19.
Pris per person i dubbelrum:  3 690:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  300:–
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Kryssning på Siljan 
med Carl Larsson, Anders Zorn och Hildasholm
24 juli 2023 – 3 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8

Måndag. Färden går till Carl Larssons 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. 

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 får vi en guidad tur i Zorngården, ett av Sveriges mest berömda konstnärshem. Byggnadens his-
toria 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, 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. 
Sedan väntar en härlig båttur på Siljan med Ångfartyget M/S Gustaf Vasa som sedan 1876 trafikerat Siljan! Båtturen 
varar under cirka två timmar och lunch serveras ombord på båten. Tillbaka i Rättvik ser vi kyrkstallarna och kommer även 
till Hantverksbyn i Rättvik med ett stort sortiment av traktens hantverk. Tillbaka på hotellet väntar gemensam middag. 

Onsdag. Efter frukost åker vi genom de gamla byarna Almo och Alvik till Hildasholm för en guidad tur. Huset från 1910 
är läkaren och författaren Axel Munthes bröllops gåva till sin fru Hilda Pennington Mellor. Den kreativa och inspirerande 
inredningen från familjens liv i huset är väl bevarad. Lunch serveras på Korstäppans Herrgård. Åter i Stockholm omkring 
klockan 18.30.

Pris per person i dubbelrum:  6 490:–

Tillägg för rum för eget bruk:  250:– per natt
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Måndag. Färden går till Godegård, ett av de äldsta och största järnbruken i Östergötlands bergslag. Här bröts och bear-
betades malm redan under medeltiden. 1618 övertogs Godegård av Louis de Geer, den svenska industrialismens fader. 
Egendomen övergick till direktören i Ostindiska Kompaniet, som efter framgångsrika år i Kina önskade sig en stånds-
mässig bostad. Passande finner vi här Svenskt Porslinsmuseum som inrymmer en av landets största samlingar av svenskt 
bruksporslin - från ca 1750 till våra dagar. Här är de svenska porslinstillverkarna representerade t ex Rörstrand, Gustavs-
berg, Göteborg, Gefle, Karlskrona och Lidköping. Efter visningen bjuds lunch och färden går vidare till välrenommerade 
Hotell Starby, vackert beläget i Vadstena. Vi tilldelas våra rum och hinner koppla av lite innan det är dags att åka bussen 
den korta sträckan till Vadstena Slott för kvällens föreställning av Andefabriken som utspelar sig i det sena 1800-talet då 
samhällsordningen är stadd i hastig förvandling. Med inspiration från medier som de tre systrarna Fox och ockultisten 
Madame Blavatsky, uppfinnaren Thomas Edison och utbrytarkungen Harry Houdini, vill operan fånga människans läng-
tan efter något som är större än det vanliga livet. Vilken plats har mystiken i en avmystifierad värld? Föder maktlöshet i 
den verkliga världen maktanspråk i den andliga? Andefabriken är en humoristisk, otäck opera om girighet och längtan. 
Efter föreställningen väntar gemensam middag.
Tisdag. Efter frukost kan du njuta på hotellet eller följa med på en guidad tur i den välbevarade trästaden med sina kuller-
stensgränder, imponerande Vasaborg och Heliga Birgittas klosterområde. Lunch dukas fram på hotellet och sedan beger 
vi oss hemåt. Åter i Stockholm omkring klockan 19.
Pris per person i dubbelrum:  4 490:–
Tillägg för rum för eget bruk:  400:– 

Vadstena-Akademien ger Andefabriken
med besök på Svenskt Porslinsmuseum
24 juli – 2 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8.30, Södertälje kl. 9, Nyköpingsbro kl. 10
Anno 1653. Pesten härjar i Stockholm och Drottning Kristina överger slottet Tre kronor. Färden går mot Vadstena och i 
det stora sällskapet ingår 21 italienska sångare och musiker. I den ena droskan skumpar deras instrument. Bland dem en 
stor kontrabas, som sedan har kommit att kallas ”drottning Cherstes stora bass-viol”. Då drottningen abdikerar 1654 och 
lämnar landet tillsammans med sina italienska musiker blir den kvar, och är fortfarande i bruk i Kungliga Hovkapellet, 
tanken svindlar! Det har alltså gått 368 år sedan italiensk operasång för första gången ljöd i Vadstena slott. Att opera i vår 
tid nu har klingat i slottet under mer än femtio år kan vi tacka sångpedagogen Ingrid-Maria Rappe som vid ett besök på 
landsarkivet i Vadstena i slutet av 1950-talet klev uppför trapporna till drabantsalen och när solen gick ned över Vättern 
reflekterades den i de stora fönstren, då föddes en vision. Efter lite vedermödor, inte minst av finansiell art, ljöd musik åter 
i Vadstena slott när Vadstena-Akademien 1964 såg dagens ljus.
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Torsdag. Färden går söderut till mysiga Tindereds Lant-
kök. Här serveras lunch och på området finns även en gårds-
butik och trädgård med örter och kryddor till försäljning. I 
Kalmar tilldelas våra rum på centralt belägna Best Western 
Plus Kalmarsund Hotel. Vi promenerar gemensamt till 
Källaren Kronan för middag i källarvalv från 1600-talet!
Fredag. Efter frukost går färden till Sollidens park på 
Öland, en av Sveriges vackraste parker som omsluter 
Kungafamiljens sommarslott. Den anlades för drygt 
hundra år sedan av dåvarande Drottning Victoria. Hon för-
verkligade en trädgård med inspiration från många delar 
av världen. Vi åker vidare till sommarstaden Borgholm och 
sedan väntar tidig middag i form av traditionella Kroppka-
kor på Halltorps Gästgiveri. Tillbaka i Kalmar beger vi oss 
till Krusenstiernska Gården för att inta våra platser till den 
efterlängtade föreställningen. Tänk på att det är en utom-
husteater så ta gärna med filt och regnkläder. 
Lördag. Frukost dukas fram och sedan går bussen till Kosta 
Boda och Iittala outlet i Kosta Boda. Färden går vidare till 
Eksjö och lunch serveras. Hemfärden går över Småländska 
höglandet och vi beräknas vara åter i Stockholm omkring 
klockan 20. Lunch ingår ej dag 2.
Pris per person i dubbelrum:  5 940:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  250:– per natt

Krusenstiernska Teatern ger skrattfesten Pappor på prov 
med Sollidens Park och Kosta Boda
27 juli – 3 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8.30, Södertälje kl. 9, Nyköpingsbro kl. 10
Succén kommer tillbaka till Krusenstiernska Teatern denna sommar! Thomas Petersson, Ola Forssmed, Sussie Eriksson 
med flera bjuder på ett komiskt kaos i Ray Cooneys klassiska fars. 
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Lördag. 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.
Söndag. Frukost dukas fram och sedan fortsätter vi norrut. Vi gör ett kortare stopp i Gammelstads kyrkstad, en samling 
kyrkstugor och kyrkstall kring Nederluleå kyrka i Gammelstad utanför Luleå, där långväga sockenbor hade sin fasta 
punkt vid kyrkobesök. Området är sedan 1996 upptaget på UNESCO:s världsarvslista. Vi fortsätter till Jockfall som 
ligger fint vid ett vattenfall, här serveras lunch. Färden går vidare och i Tärendö ser vi Charlotte Kalla statyn innan vi tar 
rast vid gamla bruket i Masugnsbyn. Övernattning och gemensam sen middag på nybyggda Scandic i Kiruna.
Måndag. Efter frukost väntar en dag av intryck då vi åker genom Lappland, Sveriges sista vildmark. Färden längs Torne 
Träsk och Abisko nationalpark och vidare över Riksgränsen till Norge. Vi stannar till för lunch på Tjeldsundbrua i 
Evenskjer. Vi fortsätter vår färd med fantastiska naturscenerier, 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. 
Tisdag. 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. 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! Vi har stor chans att se 
havsörn på nära håll. Ta med varma kläder för denna tur.
Enklare middag ombord bestående av fisksoppa och flatbröd. Åter till hotellet i Svolvaer väntar en god natts sömn.
Onsdag. Efter en tidig frukost lämnar vi Lofoten och nu väntar färjefärd från Lødinge till Bognes. Resan går vidare med 
buss på norska fastlandet till Sverige. Tillfälle till lunch ges under dagen. Middag och övernattning på Hotel Laponia i 
Arvidsjaur.
Torsdag. Efter frukost beger vi oss söderut, omgivna av vacker natur, längs vattendrag och genom skogar. I närheten 
av Vilhelmina bjuds det lunch innan vi far vidare förbi Dorotea och Ramsele till Sundsvall. Middag och övernattning på 
Scandic Sundsvall City.
Fredag. En tidig frukost dukas fram och vi gör ett besök på Norra bergets friluftsmuseum. Vi fortsätter sen till det  
genuina fiskeläget Mellanfjärden för lunch på Restaurang Sjömärket. Åter i Stockholm omkring klockan 19. 
Lunch ingår ej dag 5. 
Pris per person i dubbelrum:  13 990:–
Tillägg för rum för eget bruk:  350:– per natt

Lofoten med kryssning i Trollfjorden
29 juli – 7 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 7.30, Uppsala kl. 8.30

Foto: Terje Rakke – visitnorway.com
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Sedan starten 2004 har en rad av operahistoriens mest älskade verk satts upp och spelats i det säregna operahuset vid sjön 
Ljusnarens strand. Här, djupt inne i Bergslagen, har varje år en rad internationella storstjärnor bjudit på operaupplevelser 
i absolut toppklass. Den historiska sågverksmiljön och operahuset, ett före detta virkesmagasin med unik akustik, har 
under 15 somrar gett över 100 000 besökare oförglömliga upplevelser.
Sommarens föreställning är Rigoletto - Verdis ödes mättade drama är år efter år ett av de mest spelade verken på 
opera hus världen över och blir nu huvudattraktionen i operahusets 20-årsjubileum. Rigoletto är en svart thriller, med 
högdramatiska ingredienser som svartsjuka, hämnd och hedersmord. Historien kretsar kring hertigen av Mantua, en 
korrumperad man i samhällets toppskikt, känd som en stor förförare, som anställt Rigoletto som narr. Rigoletto försö-
ker skydda sin dotter Gilda mot all världens ondska, inklusive hertigen, men hertigen upptäcker hennes existens varpå 
dramat excellerar i förvecklingar som leder till död och ofrånkomlig svärta. Operan anses allmänt som en av Verdis 
allra mest dramatiska verk och innehåller flera odödliga arior som hertigens ”La donna é mobile”, Gildas ”Caro nome” 
och Rigolettos ”Cortigiani, vil razza dannata”.
Librettot som bygger på Victor Hugos drama Kungen roar sig är mästerligt konstruerat och musiken är sprudlande melodiös 
och lättillgänglig. 
Söndag. Färden går till Opera på Skärets inomhusscen. Vid ankomst bjuds lunch och sedan väntar introduktion till 
föreställningen och ett glas bubbel. Vi intar våra parkettplatser och njuter av årets fantastiska operaföreställning som 
börjar klockan 15. Föreställningen är omkring 3 timmar inklusive 45 minuters paus. Operahuset är inte isolerat, vid sval 
väderlek rekommenderas en jacka eller tröja. Operaorkester är Svenska Kammarorkestern under ledning av dirigenten 
Lorenzo Coladonato. Solister är ej klara vid tiden för katalogens tryckning, se vår hemsida för uppdaterad information. 
Sedan väntar trerätters middag och övernattning på Grythyttans Gästgivaregård.
Måndag. Efter frukost ges tid att ta en promenad i Grythyttan innan vi tar farväl av den mysiga miljön. Vi kommer till 
Kvarteret Bryggeriet i Nora. I kulturmiljöerna från 1800-talets senare del finns idag verkstäder och ateljéer som rymmer 
konstnärer och hantverkare inom bland annat glas, keramik, mässing och trä. Lunch serveras och vi fortsätter hemåt. Åter 
i Stockholm omkring klockan 18.
Pris per person i dubbelrum:  5 490:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  300:–

Opera på Skäret ger Rigoletto, 
vi bor på Grythyttans Gästgivaregård
30/7 och 6/8 – 2 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8
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Höga Kusten med Ulvön och Lill-Babs museum
1 augusti – 4 dagar, avresa från Cityterminalen 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.

Tisdag. 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.
Onsdag. Efter frukost tar vi bussen till Ullånger för en härlig båttur till Ulvön. På förmiddagen bjuds kaffe och väl 
iland väntar lunch på Ulvö Hotell. Vi möts av en lokalguide som tar oss runt och berättar om ön, vi ser museet och 
det lilla kapellet innan båten tar oss tillbaka till Ullånger. Nu väntar besök på Mjälloms Tunnbröd, här 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.
Torsdag. 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 Indal-
sälven till Sundsvall. Middag och övernattning på centralt belägna och anrika Elite Hotel Knaust.
Fredag. 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 titta in i Lill-Babs museum och besöka hantverkarna. Åter i Stockholm 
omkring klockan 19.
Pris per person i dubbelrum:  7 390:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  250:– per natt
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Tisdag. Färden går längs Vätterns glittrande vatten till 
Vandalorum som i år har glädjen att presentera en om -
fattande utställning med konstnär och keramiker Lisa  
Larson, känd och älskad av flera generationer både i  
Sverige och långt utanför landets gränser. Lisa Larson har 
sedan 1950-talet skapat keramik som gått rätt in i hjärtat  
på miljontals människor. Humoristiska djur, känsligt 
utförda barnporträtt och kraftfulla kvinnogestalter tillhör 
hennes återkommande motiv. Vid sidan av serietillverkade 
föremål visas även prototyper, unika objekt och skisser samt 
folkkonstföremål som Larson köpt under resor världen över 
och låtit sig inspireras av. Utställningen bygger på hennes 
egna samlingar och innehåller mycket som aldrig tidigare 
visats. Middag och övernattning på centralt belägna Elite 
Stadshotellet i Växjö. 
Onsdag. Frukost dukas fram och sedan beger vi oss till 
Linnés födelsehem Råshult i en bedövande vacker om -
givning. En guide tar oss runt i Linnéstugan och berättar 
om mannen som gav blommorna namn. Trädgårdsmästar-
lunch serveras och färden går vidare längs mysiga vägar till 
Klasatorpet där filmen ”Utvandrarna” spelades in och här 
finns attribut kvar från inspelningarna. En guide berättar 
om området och dess historia, naturligtvis bakas det in lite 
Moberg i det hela! Tillbaka i Växjö väntar middag. 
Torsdag. Frukost dukas fram och sedan går bussen till 
Kosta Boda och Iittala outlet i Kosta Boda. Vi fortsätter 
till Fredensborgs Herrgård där lunch serveras. Sedan 
besöker vi Astrid Lindgrens barndomshem, gården Näs 
i Vimmerby. Här är allt precis så som det var när hon var 
barn! En guide berättar och visar oss runt. Här föddes  
Astrid för mer än 100 år sedan. Det var här som hon 
klättrade i sockerdricksträdet (som fortfarande finns kvar 
i trädgården) och lekte med sina syskon i snickarboa. Det 
var här hon hoppade i hö och lyssnade till sagor i Kristins 
kök. Barndomshemmet är fortfarande intakt, såsom det var 
när Astrid var liten flicka. Det var hon själv som återställde 
nedervåningen till ursprungligt skick. De flesta ursprung-
liga inventarier och ägodelar finns kvar, vilket gör det till 
en stor upplevelse att komma in i Astrid Lindgrens alldeles 
unika och äkta barndomshem. Vi fortsätter hemåt och 
beräknas vara åter i Stockholm omkring klockan 21.
Pris per person i dubbelrum:  5 490:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  250:– per natt

Sagolika miljöer i Småland med unik Lisa Larsonutställning,
Linnés Råshult, Astrid Lindgrens Näs, Kosta Boda och 
Utvandrarnas spår
1 augusti – 3 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8, Södertälje kl. 8.30, Nyköpingsbro kl. 9.30
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Tisdag. Nu bär det av på en härlig resa till vårt grannland Norge. På Restaurang Strandgården vid Vänern, serveras lunch 
och resan fortsätter in i vårt grannland Norge. Väl framme på vårt hotell Straand i Vrådal bjuds en sen middag. Hotellet 
har funnits sedan mitten av 1800-talet och ligger vackert beläget vid Bussviksfjorden.
Onsdag. Efter frukost åker bussen längs sjön Flåvatn i underskön natur med branta bergssidor till Lunde slussar. Vi 
bordar vår båt för en tur på Telemarkskanalen. Hela kanalen är 105 km lång men vi nöjer oss med att åka under cirka två 
timmar från Lunde till Ulefoss. Under färden dukas lunchbuffé fram. Framme i Ulefoss möter vi vår buss och åker tillbaka 
till hotellet.
De som vill följer med reseledaren på promenad till en silver smed som tillverkar egendesignade smycken i klassisk stil. 
Här finns även ett konstgalleri och en åretruntöppen julbutik! Middag dukas fram på hotellet.
Torsdag. Efter frukost väntar en härlig dag i västra Telemarken. Det blir en rundtur med natur, kultur och historia. Vi 
börjar med Grimdalstunet, en fjällgård från 1600-talet, som är ombyggt till skulpturmuseum med den berömda konst-
närinnan Anne Grimdalens alster. Efter visningen åker vi vidare till Eidsborg där vi besöker den gamla stavkyrkan från 
1200-talet och det tillhörande Vest-Telemark museet. Här får vi en intressant inblick i hur livet var i Telemark för flera 
hundra år sedan. Lunch bestående av Lapskojs serveras och som avslutning på dagens utflykt stannar vi till i Morgedal 
och besöker Norsk Skieventyr. Här visas med hjälp av ljud och bild skidsportens historia från Sondre Nordheims tid, 
1850-talet, fram till i dag. Väl tillbaka på hotellet serveras kvällens middag.
Fredag. Frukost dukas fram och vi tar farväl av dessa vackra trakter. Fyllda av intryck vänder vi hem. Lunch serveras 
under dagen. Åter i Stockholm omkring klockan 22.
Pris per person i dubbelrum:  7 990:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  300:– per natt

Norska höjdpunkter i Telemarken 
med Grimdalstunet och Telemarkskanalen
8 augusti – 4 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 7.30
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Dag 1. Bussen åker till Nynäshamn för vidare färd med färjan till Gotland. Vi har reserverade fåtöljer i aktersalongen 
och enklare lunch ingår ombord. I Visby möts vi av en auktoriserad lokalguide för en stadsvandring genom de mysiga 
gränderna innanför ringmuren. Vi ser Almedalen, Domkyrkan och Botaniska trädgården. Middag och övernattning på 
Best Western Solhem Hotel beläget vid ringmuren.
Dag 2. 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 har de flesta stenhuggarna försvunnit. Här 
ser vi den gamla arbetsmiljön innan resan går vidare till rauken Hoburgsgubben. 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. Här får vi en guidad tur och serveras en lättare lunch. Tillbaka på hotellet väntar 
middag.
Dag 3. Frukost serveras och sedan går färden norrut till Fårö med sin säregna natur och de ståtliga raukarna i Lang-
hammars hammar. Vi besöker Bergmancenter med flera utställningar som skildrar Ingmar Bergmans privata såväl som 
professionella liv. Här serveras även lunch och under eftermiddagen kommer vi till Krusmyntagården med sin kaskad av 
dofter från örter. Här kan du handla med dig hem av alla sorts kryddor, oljor och tvålar! Till kvällen blir det lammgrillning 
på Frimis!
Dag 4. 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 för att bege oss till färjan som åker klockan 16. Istället för att lunch ingår denna dag så ingår enklare 
middag på båten. Efter fyra sköna och innehållsrika dagar är vi åter i Stockholm omkring klockan 21.
Pris per person i dubbelrum:  9 790:–
Tillägg för rum för eget bruk:  500:– per natt

Gotland med raukar, ringmur, rosor och Bergman
15/8 och 24/8 – 4 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 9.15
”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.
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Onsdag. Färden går in i Värmland och lunch dukas fram på Gate Gästgiveri. Vi kommer sedan till gränslandet Moro-
kulien för att titta på fredsmonumentet från 1914. Vi fortsätter in i Norge för middag och övernattning på Quality Hotel 
Strand Gjøvik.
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 båttur under en timme i Geirangerfjorden som anses vara bland de mest 
natursköna norska fjordarna. Vi färdas genom ett sagolandskap med majestätiska snöklädda bergstoppar, vackra vat-
tenfall, 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 de berömda vägarna Örnvägen och Trollstigen. Vi kommer ut i havsbandet för en tur på den kända Atlanterhavs-
veien, som länkas samman av broar och vägbankar mellan holmar och skär. En naturupplevelse av stora mått! Middag och 
övernattning på hotell Quality Hotel Grand Kristiansund.
Lördag. Efter frukost ges tid till egna strövtåg innan vi lämnar Kristiansund. Möjlighet till lunch ges under dagen och 
vår resa fortsätter genom storslagen natur som kantas av berg och grönska. Vi kommer till Clarion Hotel i Trondheim och 
tilldelas våra rum. Gemensam middag dukas fram och vi 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 Le Ski Lodge i Storlien. 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 till Medelpad. Lunch serveras i Sundvall och vi beräknas vara åter i Stockholm omkring 
klockan 20.
Lunch ingår ej dag 3 och 4.
Pris per person i dubbelrum: 11 690:–
Tillägg för rum för eget bruk: 375:– per natt

Atlanterhavsveien med Trollstigen, Örnvägen och 
båttur på Geirangerfjorden 
16 augusti – 6 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8
Denna del av Norge visar upp ett av landets mest varierade och natursköna områden. Här får vi på kort tid uppleva allt 
från höga vilda fjäll till djupa, bördiga dalar, vackra fjordar och en fantastisk kust. Upplevelser som inte med ord kan 
beskrivas - de måste upplevas!
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Torsdag. 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 Best Western Hotel Gamla Teatern. 
De som vill kanske tar en kvällspromenad längs Storsjön med förhoppning om att se Storsjöodjuret!
Fredag. Efter frukost åker vi ut på Frösön och får en guidad tur i Wilhelm Pettersson-Bergers älskade hem Sommar hagen. 
Lunch serveras och resan går vidare till Mus-Olles museum. I mer än hundra år har samlingarna visats på nuvarande plats 
där även den stuga som han bodde i under hela sitt liv är kvar. Mus-Olle var en samlare av rang och vi fylls av häpnad över 
alla föremål. Bland det märkligaste i hela samlingen är en imponerande mängd förpackningar. Här finns även frimärken, 
trycksaker, porslin, keramik, textil- och dräktföremål för att nämna en del. Gemensam middag på hotellet.
Lördag. 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. Lunch serveras under dagen. 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. Färden går vidare till Tännforsen för att njuta av naturens skådespel. Gemensam middag på vårt hotell.
Söndag. Efter frukost går resan genom Finnmarken med ortsnamn som Noppikoski. Lunch serveras på Fryksås hotell och 
Gästgiveri. Åter i Stockholm omkring klockan 20.
Pris per person i dubbelrum:  6 890:–
Tillägg för rum för eget bruk: 350:– per natt

Jämtland med Wilhelm Pettersson-Bergers Sommarhagen 
och Mus-Olles museum
17 augusti – 4 dagar, avresa från Cityterminalen 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 Pettersson-Bergers älskade hem Sommarhagen på Frösön. Vi fascineras över Mus-Olles samlingar och gör 
utflykter i de vackra omgivningarna.

Foto: Roger Strandberg
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Söndag. Färden går norrut förbi Gävle och in i Hälsingland. Här serveras lunch på trevliga Gästisbacken. Under sen efter-
middag är vi framme i Funäsdalen och checkar in på Eriksgårdens fjällhotell där vi kommer att bo tre nätter. Hotellet har 
en härlig spaavdelning och här finns även simbassäng, bubbelpool, torr- och ångbastu. Vi serveras en tvårättersmiddag i 
den mysiga restaurangen som inger en gedigen fjällkänsla. 
Måndag. Efter en riklig frukostbuffé är det dags för en härlig vandringstur. Vi möts av vår vandringsguide som kommer 
att ta oss på en tur som är cirka fem kilometer. Det är en vacker, relativt lättgången vandring genom ett välbevarat säter-
område i fjällterräng. Ungefär halvvägs, efter att vi passerat Övre och Nedre Torrbergvallen, når vi en rullstensås som 
kallas Vitäggen som ringlar sig längs Mittåns dalgång. Åsen bildades av det kraftigt strömmande vattnet i en älv under 
inlandsisen när den smälte. Längs Vitäggen kan man höra och se olika vadarfåglar. Djupdalsbäcken erbjuder gott och 
kallt dricksvatten som vi kan smaka. Vandringen passerar Kuppvallen och Storkläppsvallen. Turen avslutas vid Djupdals-
vallens våffelstuga där dagens lunch består av nygräddade frasiga våfflor. Tillbaka på hotellet kan du passa på att njut av 
spaavdelningen eller luta dig tillbaka i lobbybaren framför brasan innan vi serveras tvårättersmiddag. 
Tisdag. Frukost dukas fram och idag väntar en tur till Røros i Norge. Vi åker i orörd högfjällsnatur, förbi fjällbäckar, berg 
och sjöar. Reseledaren berättar om stadens intressanta historia, Røros var från mitten av 1600-talet och under cirka 300 
år en av Europas viktigaste orter för kopparframställning. Vi strosar genom stadens pittoreska träbebyggelse som är en 
av Europas äldsta och hela centrala staden (Bergstaden) är upptagen på UNESCOs Världsarvslista. Här finns museum, 
hantverksbutiker och restauranger. Tid ges till shopping och lunch. Tillbaka på hotellet väntar middag.
Onsdag. Frukost dukas fram och vi beger oss till Fågelsjö gammelgård, även kallad gården Bortom Åa. Det är en av de 
sju hälsingegårdar som 2012 kom med på UNESCOs världsarvslista. Vi kliver in över tröskeln i den mäktiga gården med 
anor från 1600-talets skogsfinska kolonisation, där allt är bevarat sedan flera generationer. Här finns även bevarat, den 
gamla smedjan, drängstugan och härbret med de sju låsen. Vi får uppleva hur livet var för en välbärgad bondefamilj. En 
enklare lunch serveras i Amerikahuset och färden fortsätter hemåt. Åter i Stockholm omkring klockan 19.30. 
På denna resa är det viktigt att ha stabila och bekväma skor för vandringen. Lämpliga kläder för utomhusvistelse, för bl.a. 
vind och regn. Ta med vattenflaska och en ryggsäck. 
Lunch ingår ej dag 3.
Pris per person i dubbelrum:  7 590:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  300:– per natt

Höstfärger i Härjedalen 
med vandring i Funäsfjällen och besök i Røros
10 september – 4 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8, Uppsala kl. 9
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Torsdag. Färden går till Örebro och lunch serveras på Karlslunds herrgård. Resan går vidare till Lars Lerins Konsthall 
Sandgrund i Karlstad. Han anses vara en av de främsta inom akvarellmåleri! Fyllda av intryck åker vi till vårt centralt 
belägna hotell Scandic Winn Karlstad. Vi samlas för gemensam middag på hotellet.
Fredag. Efter frukost fortsätter färden till Oslo. Vi kommer till det nya Nasjonalmuseet som består av inte mindre än fem 
museer som har slagits samman. Ytan är nästan dubbelt så stor som de tidigare tillsammans! Här går du på egen hand och 
ser det som intresserar just dig. Tid ges till lunch på Aker Brygge innan färden fortsätter till Munchmuseet som förra året 
fick nya lokaler på Björvika. Middag och övernattning på centralt belägna Thon Hotel Europa.
Lördag. Efter frukost åker vi till Arvika för lunch på Gate Gästgifveri. Sedan kommer vi till närbelägna Rackstadmuseet 
där en guide visar oss de fina konstsamlingarna med verk av bl. a. Christian Eriksson och Gustaf Fjaestad. Åter i Stock-
holm omkring klockan 20.30. Lunch ingår ej dag 2.
Pris per person i dubbelrum:  6 290:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  400:– per natt 

Ålands Skördefest 
22 september – 2 dagar, avresa från Cityterminalen 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!
Fredag. Bussen åker till Grisslehamn där vi tar båten till Åland. Båten avgår klockan 10 och ankommer Åland klockan 13 
(lokal tid, båtfärden tar 2 timmar).
Under båtturen bjuds det brunchbuffé. Vid ankomst till Eckerö möter vi en svensktalande lokalguide som åker med oss 
i bussen under tre timmar och berättar om Ålands historia och nutid. Vi ser Post- och Tullhuset som den ryska tsaren lät 
uppföra i början av 1800-talet. Vi serveras kaffe med Ålandspannkaka och åker förbi Kastelholms slott och får höra om 
slottets historia. Vi kommer till Bomarsund och ser de omtalade fästningsruinerna. I Mariehamn gör vi en rundtur innan 
vi tilldelas våra rum på Hotell Pommern. Gemensam middag till kvällen på hotellet.
Lördag. Efter frukost ägnar vi dagen åt Skördefesten och även denna dag har vi vår svensktalande 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 fyllig smak och är mer hälsosamma. Att äta 
nyttigt har aldrig smakat bättre!
Har du ätit Lammsnäckor eller Mörtbullar någon gång? Till kvällen går vi ombord på Eckerölinjen och nu väntar smör-
gåsbordet på oss! 
Åter i Stockholm omkring klockan 22. Lunch ingår ej dag 2.
Pris per person i dubbelrum:  3 790:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  500:–

Nasjonalmuseet i Oslo, Nordens största konstmuseum! 
med Munchmuseet, Lars Lerins Sandgrund och Rackstadmuseet
21 september – 3 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 9, Södertälje kl. 9.30
Förra året invigdes Nordens största konstmuseum i Oslo. Här finns äldre och modern konst, samtidskonst, arkitektur och 
design under samma tak på ett helt nytt sätt. Väl i Oslo passar vi på att även besöka det nya Munchmuseet. Inte nog med 
det, vad sägs om att även Lars Lerins Sandgrund och Rackstadmuseet ingår?
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Fredag. Färden går söderut och lunch serveras i Ödeshög. Vi fortsätter längs Vättern och genom Småland. 
Under eftermiddagen kommer vi till Kristianstad och gör ett stopp vid Sveriges lägsta punkt! Att Kebnekaise är  
Sveriges högsta topp vet de flesta, men hur många känner till att Sveriges lägsta markpunkt ligger i Kristianstad? Lägsta 
punkten är -2,32 meter under havsytan. Middag och övernattning i två nätter på Stadshotellet Kristianstad, centralt 
be läget vid Stora Torg.
Lördag. Efter frukost beger vi oss till Ystad, här ges tid att på egen hand strosa lite och uppleva den charmiga små staden 
med sina korsvirkeshus och smala kullerstensgator. De som vill följer med reseledaren på en liten stadsvandring. Färden 
går vidare 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. 
Sedan åker vi till Glemmingebro. Här ligger Olof Viktors bageri i en kringbyggd Skånegård med murgröna som klättrar 
längs väggarna. Vi stannar till och de som vill kan handla hembakat knäckebröd, marmelader som är kokta på gården och 
mycket annat. Vi kommer även 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 – ut sikten är fantastisk! Vi åker tillbaka längs 
med kusten genom de små fiskelägena Brantevik, Skillinge och Simrishamn. Gemensam middag på hotellet. 
Söndag. Efter frukost åker vi till Kivik för att se Äppel tavlan och besöka musteriet, där har vi möjlighet att handla med 
oss hem av olika produkter, allt från olika typer av must, cider, marmelader, chutneys och mycket annat. Resan går 
vidare längs Blekingekusten och lunch serveras på Stufvenäs Gästgifveri. Åter i Stockholm omkring klockan 21.30.
Pris per person i dubbelrum: 5 890:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  350:– per natt

Österlen i Äppeltid 
22 september – 3 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8, Södertälje kl. 8.30, Nyköpingsbro kl. 9.30
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.

Foto: Kiviks Musteri
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Fredag. Färden går till Västervik för lunch på Stadshotellet. 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 på 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 Best Western Plus Kalmar sund i 
Kalmar. Vi går gemensamt till resturangen Källaren Kronan som ligger i ett av Kalmars äldsta borgarhus i sten. Här bjuds 
middag i de mysiga 1600-talsvalen.
Lördag. Efter frukost åker vi över Ölandsbron igen och denna gång går färden tvärs över ön till Museigården Himmels-
berga 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 Skörde-
festdagarna 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? Tillbaka i Kalmar gör vi en stadsvandring 
med lokalguide 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 gammal-
dags 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: 4 890:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  300:– per natt

Ölands Skördefest 
29 september – 3 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8, Södertälje kl. 8.30, Nyköpingsbro kl. 9.30
Även i år åker vi till Ölands Skördefest som blivit en folkfest sedan 1998. De öländska vägarna kantas av de karaktäris-
tiska 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. 
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Fredag. Eftersom vi blir serverade en tidig middag på hotellet ersätts lunchen av smörgås inklusive lättöl/Ramlösa och 
kaffe i Arboga. Sedan väntar besök på Lars Lerins Konsthall Sandgrund i Karlstad. Han anses vara en av de främsta inom 
akvarellmåleri! Väl framme i Säffle tilldelas våra rum på First Hotel Royal. En tidig middag serveras och sedan åker vi 
med bussen till närbelägna Medborgarhuset och SäffleOperans föreställning. Tillbaka på hotellet är baren öppen för de 
som vill samlas och avrunda dagen.
Lördag. Frukost dukas fram. Färden går till restaurang Svampen i Örebro där vi tar hissen upp 58 meter. Här  
serveras lunch med en magnifik utsikt över Örebro stad, Närkeslätten och Kilsbergens blåa silhuetter i horisonten. Under 
eftermiddagen kommer vi till Åsby hem & trädgård som är en destination för växtälskare. Här uppdateras det stora växt-
sortimentet efter säsong, du hittar även udda sorter som du inte alltid finner på andra ställen. Här finns även textilier, 
inrednings detaljer, livsstilsprodukter och annat som förskönar ditt hem. Åter i Stockholm omkring klockan 18.
Pris per person i dubbelrum:  3 590:–
Tillägg för rum för eget bruk:  250:–

                             på SäffleOperan
med Lars Lerins Sandgrund och Åsby hem & trädgård
13 oktober – 2 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 9.30, Södertälje kl. 10
SäffleOperan kan för fjärde året i rad presentera en Sverigepremiär som semiprofessionellt teaterhus, nämligen ”Kinky 
Boots”. Räkna med en fartfylld musikal med stor show, mycket humor och härlig musik. Kinky Boots är en lika rolig som 
rörande berättelse om Charlie Price, som tar över sin fars nedläggningshotade skofabrik. För att få fart på affärerna börjar 
han tillverka högklackade stövlar i mansstorlek tillsammans med Lola, en tuff dragshowartist med lika tuff bakgrund. 
Tretton nomineringar gav sex Tonys när Cyndi Laupers och Harvey Fiersteins Kinky Boots gick upp på Broadway i april 
2013. Lauper, känd för 80-talshits som Girls just wanna have fun och Time after time, var den första kvinnan att vinna en 
statyett för Bästa musik. Kinky Boots vann dessutom pris för Bästa Musikal.
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Onsdag. Resan går söderut. Lunch dukas fram på restau rang Gyllene Uttern, vars läge bjuder på en storslagen utsikt över 
Vätterns glittrande vatten. Färden går vidare till Malmö för middag och övernattning på centralt belägna Best Western 
Plus Noble House.
Torsdag. Frukost smakar bra och de som vill följer med reseledaren på en liten stadspromenad till de pittoreska delarna 
vid Lilla Torg och vidare till Stortorget med det vackra Rådhuset från 1500-talet. Tid ges för lunch, shopping och musei-
besök innan vi återsamlas för gemensam middag på hotellet. Vi beger oss till Nöjesteatern och intar våra platser på främre 
parkett för att glädjas åt en härlig föreställning! Handlingen utspelar sig 1985 då Melodi festivalen är på väg utför och 
tappar tittare. Sveriges Tele vision gör då en storsatsning med den största talangtävlingen någonsin. Nu är den på väg 
till den lilla staden Målinge. På gatorna, i hemmen och i butikerna förbereder man för den stora showhändelsen som ska 
sätta Målinge på kartan. Mitt i förberedelserna anländer, för stadens invånare, en rad obekanta personer och den invanda 
småstadslunken sätts snabbt ur spel…Bussen tar oss tillbaka till hotellet. 
Fredag. Efter frukost går resan till Gamla Linköping och lunch serveras i fin gammeldags miljö på Wärdshuset. I den kul-
turhistoriska miljön finns en gammeldags handelsbod, hantverkare och det viktigaste av allt……Cloettas utför säljning! 
Åter i Stockholm omkring klockan 19. 
Lunch ingår ej dag 2. 
Pris per person i dubbelrum:  5 890:–
Tillägg för rum för eget bruk:  350:– per natt

Musikalen De’ e’ det här vi kallar kärlek
25 oktober – 3 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8.30, Södertälje kl. 9, Nyköpingsbro kl. 10
Kärleken är evig, Främling, Bra vibrationer, Eloise och Diggiloo Diggiley är bara några av de 26 schlagerhits som till-
sammans bygger denna härliga musikal! Lasse Holm, Ingela ”Pling” Forsman, Monica Forsberg och Torgny Söderberg 
är personerna som är obesegrade i antal odödliga schlagerhits. Deras stora låtskatt växte fram under 80-talet och har för 
evigt satt sina spår i vår musikaliska folksjäl. Just den låtskatten är grunden i den nyskrivna Musikalen De’ e’ det här vi 
kallar kärlek!

Fredag. Eftersom vi blir serverade en tidig middag på hotellet ersätts lunchen av smörgås inklusive lättöl/Ramlösa och 
kaffe i Arboga. Sedan väntar besök på Björkborns Herrgård – Alfred Nobels sista svenska hem. Vi får höra om Alfred 
Nobels liv och gärning och den roll Björkborns Herrgård kom att spela vid tillkomsten av Nobelprisen. Väl framme i 
Karlstad tilldelas våra rum på centralt belägna Scandic Winn. En tidig middag serveras och sedan åker vi med bussen till 
närbelägna Wermland Opera. Tillbaka på hotellet är baren öppen för de som vill samlas och avrunda dagen.
Lördag. Frukost dukas fram, färden går till restaurang Svampen i Örebro där vi tar hissen upp 58 meter. Här serveras lunch 
med en magnifik utsikt över Örebro stad, Närkeslätten och Kilsbergens blåa silhuetter i horisonten. Under eftermiddagen 
kommer vi till Åsby hem & trädgård som är en destination för växtälskare. Här uppdateras det stora växtsortimentet efter 
säsong, du hittar även udda sorter som du inte alltid finner på andra ställen. Här finns även textilier, inredningsdetaljer, 
livsstilsprodukter och annat som förskönar ditt hem. Åter i Stockholm omkring klockan 18.
Pris per person i dubbelrum:  3 790:–
Tillägg för rum för eget bruk:  250:–

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 
på Wermland Opera med Alfred Nobels hem Björkborn
27 oktober – 2 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 9
Succéboken från 2009 tog oss alla med storm, vilken berättelse! Nu sätts den för första gången upp som en varm, rolig, 
äventyrlig musikalisk smällkaramell med såväl opera som nutida musikal och klassisk Broadwaymusik.
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Äntligen kan vi återigen erbjuda julhelg på populära Hotell Lerdalshöjden, vackert beläget på höjden ovan Rättvik.
Lördag. Resan går till Dössbergets Wärdshus där lunch serveras.
Vid ankomst till vårt hotell Lerdalshöjden i Rättvik välkomnas vi och kaffebordet står uppdukat med pepparkakor och 
glögg i Rättvikssalen. Middag dukas fram och vi umgås.
Julafton. Frukosten står framdukad och de som önskar följer med på tipspromenad i hotellet eller i de vackra omgivning-
arna om vädret tillåter. Förmiddagskaffe med hembakat serveras i Rättvikssalen. Glögg serveras i foajén och Julbordet 
dukas fram. Sedan är det dags för Kalle Anka och efter det väntar underhållning samt kaffe med hembakat. Tomten 
kommer till oss som har varit snälla. Underhållning med musik och dans runt granen. Till aftonen blir det gröt och skinka 
med mera.
Juldagen. Kaffe med dopp finns uppdukat i foajén för dem som önskar följa med till julottan i Rättviks Kyrka. Av tradition 
startar Julottan redan klockan fyra på morgonen! Frukosten dukas fram och sedan följer de som vill med på en bussutflykt 
i det vinterglittrande landskapet. När vi kommer tillbaka till hotellet serveras lunch. Eftermiddagskaffe med hembakat. 
Till kvällen dukas middag fram.
Annandagen. Efter frukost packar vi in väskorna i bussen. Vi gör en tur till Dalahästtillverkningens Mecka, Nusnäs. Här 
får vi en visning på Nils Olssons Hemslöjd. Vi kommer även till Nittsjö Keramik. Avslutningsmåltid serveras på vårt hotell 
innan vi börjar hemfärden. Åter vid resebyrån omkring klockan 17.
Pris: 9 790:- per person i dubbelrum
Enkelrumstillägg: 250:- per natt

Norrlandsjul på Hallstaberget
23 december - 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Uppsala kl. 9
Lördag. Färden går norrut, vi stannar för en bensträckare vid Gävlebro och lunch serveras i Hudiksvallstrakten.
Under eftermiddagen kommer vi till Sollefteå för en härlig julhelg på Hotell Hallstaberget, vackert beläget på höjden 
över staden. Vid ankomst väntar välkomstfika med glögg, saffransbröd och pepparkakor. Till kvällen blir det gemensam 
middag.
Julafton. Frukost står framdukad och sedan kan du njuta av en härlig förmiddag i hotellets fina SPA-avdelning. Entré till 
poolen ingår och du kan hyra badrock på plats. I relaxavdelningen finns en stor pool och två bubbelpooler som håller en 
skön värmande temperatur. Eller varför inte komma i riktig vinterstämning och ta ett dopp i isvakspoolen? Efteråt värmer 
du upp dig i bastun (gemensam). Vi samlas för lunch på hotellet. Kalle Anka och hans vänner visas på storbilds-TV och 
till kvällen frestas vi av allt gott på det klassiska julbordet. Sedan kommer naturligtvis tomten med klappar till de som har 
varit snälla under året!  Bar & Lounge med skön musik håller öppet om du är kvällspigg.
Juldagen. Frukost står framdukad och sedan gör vi en utflykt med bussen i det vackra vinterlandskapet. Lunch och 
middag på vårt hotell. Till kvällen underhåller ett coverband med välkända hits.
Annandagen. Frukost står framdukad och sedan beger vi oss hemåt. Lunch serveras under dagen och vi beräknas vara 
åter i Stockholm omkring klockan 19.
Pris per person i dubbelrum:       7 590:- 
Tillägg för rum för eget bruk:      200:- per natt

Dalajul på Lerdalshöjden i Rättvik
23 december – 4 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 9, Uppsala kl. 10
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Lördag. Under vår färd serveras lunch. Resan går vidare i 
det snögnistrande landskapet över Småländska Höglandet. 
Ankomst till Ronneby Brunn för middag och övernattning 
i tre nätter. Hotellet har rötter från 1897 och är idag en 
välrenommerad SPA-anläggning med alla möjligheter till 
avkoppling. På kvällen är det uppesittarkväll! 
Julafton. Efter hotellets rikliga frukostbuffé har du fri till-
gång till hotellets SPA-anläggning med varmvattenbassäng 
(34 grader), ångbastu, torrbastu och jacuzzi. Du kan boka 
till en härlig behandling om så önskas (ingår inte i resans 
pris, för mer info kontakta Ronneby Brunn 0457-750 93). 
Vi serveras lunch och därefter visas Kalle Anka på stor-
bilds-TV. På kvällen väntar det stora julbordet och trevlig 
underhållning. 

Juldagen. För de som önskar kommer vi att åka till en 
närbelägen kyrka för att delta i julottan. Innan avfärden 
serveras ottekaffe. Åter från kyrkan smakar det bra med 
hotellets stora frukostbuffé. Om vädret är vackert, varför 
inte ta en promenad i den vackra Brunnsparken och vem 
vet, kanske är den snöklädd. Vi äter lunch och på eftermid-
dagen blir vi underhållna av hotellets julvärd. Till kvällen 
dukas middagen fram. 
Annandagen. Mätta och belåtna efter frukosten och en 
härlig vistelse på Ronneby Brunn går färden till något av 
de småländska glasbruken. Avslutningsmåltid serveras i 
Oskarshamn. Åter i Stockholm omkring klockan 20. 
Pris per person i dubbelrum:  7 390:–
Tillägg för rum för eget bruk:  250:– per natt

Jul på Ronneby Brunn
23 december – 4 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8.30, Södertälje kl. 9, Nyköpingsbro kl. 10
Följ med och fira en stämningsfull jul i Brunnsmiljö, med vällagad julmat, fin gemenskap och möjlighet att koppla av i 
anläggningens SPA-avdelning. Hotellets julvärd är på plats och erbjuder trevlig samvaro med kluriga frågesporter, musik-
frågesport och kanske en tipspromenad. 

Nyårsafton. Färden går till Vattentornet Svampen i Örebro. Här bjuds lunch med hänförande utsikt! Resan fortsätter 
till Karlstad där vi tilldelas våra rum på centralt belägna Scandic Winn hotell. Sedan återsamlas vi för att bege oss till 
Wermland Opera och musikalen ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”. Efter föreställningen väntar 
tre rätters nyårsmiddag på hotellet.
Vid tolvslaget skålar vi in det nya året i glada vänners lag!
Nyårsdagen. Följ med reseledaren på en stadspromenad till Karlstads berömda skulpturer av Sola i Karlstad, Nils 
Ferlin, Gustav Fröding och Selma Lagerlöf. Tillbaka på hotellet står en rejäl Brunch framdukad. Åter i Stockholm 
omkring klockan 15.
Pris per person i dubbelrum:  3 990:–
Tillägg för rum för eget bruk:  250:–

Nyår i Värmland med 
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 
31 december – 2 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 10.30
Succéboken från 2009 tog oss alla med storm, vilken berättelse! Nu sätts den för första gången upp som en varm, rolig, 
äventyrlig musikalisk smällkaramell med såväl opera som nutida musikal och klassisk Broadwaymusik.
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Toscana med buss genom ett böljande landskap
29 april 2023 – 11 dagar, avresa från Cityterminalen kl.8.30, Södertälje kl.9, Nyköpingsbro kl. 10
Följ med till Toscana, en underbar del av Italien som är känt för sitt böljande mjuka landskap med ståtliga cypresser, 
olivträd och frodiga vinodlingar som klättrar längs sluttningarna. Vi åker bekvämt med vår buss genom Europa till den 
anrika kurorten Montecatini Terme. Där bor vi på ett trevligt, centralt beläget hotell. Utflykterna går till renässansens 
högborg Florens och den välbevarade medeltida staden Siena samt besök på en härlig vingård i Chiantiområdet. Vi passar 
även på att prova viner i Rüdesheim på återresan mot Stockholm.

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. Väl framme i Trelleborg åker vi ombord 
på TT-Lines fartyg, tilldelas våra hytter och samlas för 
gemensam middag som består av en väl tilltagen buffé 
inklusive ett glas vin/öl. Ombord finns shop och bar. 
Söndag. Efter en tidig frukost är vi i Travemünde och fort-
sätter resan rakt söderut genom Tyskland. Stopp görs för 
möjlighet till kaffe och lunchrast. Resan går till Würzburg 
i Bayern. Trots bombanfall 1945 är staden känd för de väl-
bevarade kyrkorna med olika stilar som Romansk, Gotisk, 
Renässans och framförallt Barock. Middag och övernatt-
ning på centralt belägna, trestjärniga Hotel Strauss. 
Måndag. Frukost dukas fram och under dagen möts vi av 
många vackra naturscenerier. Färden går genom Bayern 
med Alperna som majestätiskt kantar vägen när vi passerar 
gränsen mot Österrike. Även denna dag stannar vi till för 
möjlighet till kaffe och lunchrast. I Tyrolens huvudstad 
Innsbruck väntar middag och övernattning på centralt 
belägna, fyrstjärniga Hotel Café Central.

Tisdag. Efter frukost fortsätter färden söderut mot den 
italienska gränsen och vi åker genom Brennerpasset.  
Landskapet förändras och i de norra delarna av Italien 
klättrar vinodlingarna vackert längs med bergssidorna. 
Vi passerar Verona och Bologna. Motorvägen skär genom 
Apenninerna till Florens där vi byter riktning västerut till 
resans mål Montecatini Terme. Här bor vi fyra nätter på 
centralt belägna hotell, fyrstjärniga Grand Hotel Nizza et 
Suizze. Middag på hotellet. 
Onsdag. Efter frukost åker vi till Florens – renässansens 
högborg. Här möter vi vår lokalguide som kommer att 
berätta och visa oss runt. Vi gör en stadspromenad till fots 
(cirka två timmar) och upptäcker hur mycket som finns 
bevarat från stadens storhetstid under 1400- och 1500-
talen. Under den tiden växte Florens till ett av Europas 
viktigaste finansiella och konstnärliga centrum under den 
mäktiga familjen Medicis ledning. Vi äter lunch tillsam-
mans på trevliga Osteria dei Baroncelli. Efter en dag full av 
intryck är vi åter tillbaka i Montecatini Terme där middag 
serveras på vårt hotell. 
Torsdag. Efter frukost gör vi en tur genom Toscanas  
böljande landskap till den medeltida staden Siena. Här 
möts vi av en lokalguide som visar och berättar när vi tar  
en promenad (cirka två timmar) i den välbevarade stads -
kärnan. Staden är fylld av vackra palats och byggnader 
i gotisk stil. Naturligtvis går vi över stadens berömda 
snäckskals formade torg, som är känt för sina hästkapp-
löpningar Il Palio, som äger rum två gånger per år med 
traditioner troligtvis redan från medeltiden. Tid ges för 
lunch och att strosa runt på egen hand. Middag på hotellet.
Fredag. Frukost står framdukad och båten angör kajen 
i Trelleborg. Vi åker samma väg hem som 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. 
Pris per person i dubbelrum/insideshytt: 16 580:–

Tillägg för rum/insideshytt för eget bruk: 250:– per natt

Önskas utsideshytt tillkommer 600:– /hytt



60 www.larssonsresor.se

UTLANDSRESOR

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 efter-
middagsfika. Väl framme i Trelleborg åker vi ombord på TT-Lines fartyg, tilldelas våra hytter och samlas för gemensam 
middag som består av en väl tilltagen buffé inklusive ett glas vin/öl. Ombord finns shop och bar. 
Dag 2. Frukost serveras ombord och färden går vidare genom Tyskland in i Holland, naturligtvis med uppehåll för 
möjlig het till kaffe och lunch. Vi passerar Groningen innan vi når havet och en färd på den tre mil långa ”Zuiderzeevallen” 
(egentligen heter den Afsluitdijk och skiljer Nordsjön från Ijselmeer).
Vi tilldelas våra rum för tre nätter på fyrstjärniga Van der Valk Hotel Den Haag-Nootdorp (utanför Den Haag). Middag 
inklusive 2 glas vin/öl dukas fram i hotellets restaurang.
Dag 3. Efter frukost är det dags att åka till Blomsterparken Keukenhof. Vi njuter av den fantastiska tulpanprakten.  
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 väljer du om du vill åka direkt till hotellet eller vidare med bussen till närbelägna Delft. Här strosar 
du på egen hand i den gamla, historiska citykärnan innan bussen åker tillbaka till hotellet. Middag inklusive 2 glas/vin/
öl dukas fram i hotellets restaurang.

Hollands Tulpaner
16/4 och 29/4 - 6 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8.30, Södertälje kl. 9, Nyköpingsbro kl. 10
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Dag 4. Frukost serveras och idag hägrar en tur till Amsterdam! Vi startar vår dag i Amsterdam med en be  haglig båttur 
på stadens kanaler under cirka en timme. Sedan ges tid för egna strövtåg och shopping. 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. Musei entréer ingår ej i resans pris och vi rekommenderar att du förbokar biljetter i god tid via 
museernas hemsidor.
Middag inklusive 2 glas/vin/öl dukas fram i hotellets restaurang.
Dag 5. Efter frukost är det dags att ta farväl av Holland för denna gång och åka mot Travemünde. Tillfälle till lunch ges 
under dagen och om tid finns så stannar vi vid en stor marknad med ett enormt utbud av mat och framförallt dryckesvaror 
till bra priser. Sedan går vi ombord på TT- Lines fartyg i Travemünde. Middag i form av buffé inklusive ett glas vin/öl och 
sedan väntar en god natts sömn. 
Dag 6. Frukost står framdukad och båten angör kajen i Trelleborg. Vi åker samma väg hem som på utresan. Vi stannar 
för möjlighet till kaffe i Ljungby, lunch i Ödeshög och bensträckare. Denna dag ingår inga måltider. Åter i Stockholm 
omkring klockan 18. 
Pris per person i dubbelrum/insideshytt: 10 390:– 
Tillägg för rum/insideshytt för eget bruk: 350:– per natt
Önskas utsideshytt tillkommer 600:–/hytt
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Mainau, Bodensjön & Berninaexpressen
20 maj - 8 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8.30, Södertälje kl. 9, Nyköpingsbro kl. 10
Om du vill njuta av vackra intryck och gemytliga medeltida städer så är du välkommen till denna resa. Till höjd-
punkterna hör besöket på Lennart Bernadottes fantastiska blomsterparadis Mainau. En annan fantastisk upplevelse 
blir säkerligen turen med Berninaexpressen, enligt många den vackraste vägen över alperna! Dessutom möter vi  
romantiska korsvirkesstäder och medeltida miljöer.

Lördag. 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 åker vi ombord 
på TT-Lines fartyg, tilldelas våra hytter och samlas för 
gemensam middag som består av en väl tilltagen buffé 
inklusive ett glas vin/öl. Ombord finns shop och bar. 
Söndag. Efter en tidig frukost är vi i Travemünde och 
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 fyrstjärniga Maritim Hotel 
Würzburg.
Måndag. Frukost dukas fram och sedan fortsätter färden 
längs stora och mindre vägar med tilltalande naturscenerier. 
Vi passerar gränsen till Österrike vid en av Europas största 
sjöar, Bodensjön. Vi kommer till den medeltida staden 
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. Under samtliga middagar i Feldkirch 
så ingår all dryck så som olika juicer, huset röda och vita 
viner, mineralvatten, kaffe/te. Du har även fri tillgång till 
hotellets swimmingpool, ångbad och bastu.
Tisdag. Efter en tidig frukost tar vi bussen till Chur i 
Schweiz där vi går ombord på det omtalade tåget Bernina-
expressen, 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 upp-
tagen 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.
Onsdag. Frukosten står framdukad och sedan väntar en 
dag vid 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 middag 
på hotellet.
Torsdag. Frukost dukas upp och sedan går resan till 
Kassel där vi besöker Bergsparken Wilhelmshöhe med 
Herculesmonumentet som är upptaget på UNESCOs 
Världsarvslista. Vi tilldelas våra rum på fyrstjärniga Hotel 
Wyndham Garden i Kassel. Gemensam middag dukas fram 
till kvällen.
Fredag. Efter frukost är det dags att ta farväl av dessa fan-
tastiska trakter för denna gång och åka mot Travemünde. 
Tillfälle till lunch ges under dagen och om tid finns så 
stannar vi vid en stormarknad med ett enormt utbud av mat 
och framförallt dryckesvaror till bra priser. Sedan går vi 
ombord på TT-Lines fartyg i Travemünde. Middag i form 
av buffé inklusive ett glas vin/öl och sedan väntar en god 
natts sömn. 
Lördag. Frukost står framdukad och båten angör kajen 
i Trelleborg. Vi åker samma väg hem som på utresan. Vi 
stannar för möjlighet till kaffe i Ljungby, lunch i Ödeshög 
och bensträckare. Denna dag ingår inga måltider. Åter i 
Stockholm omkring klockan 18. 
Pris per person i dubbelrum/insideshytt: 14 740:– 
Tillägg för rum/insideshytt för eget bruk: 350:– per natt
Önskas utsideshytt tillkommer 600:–/hytt
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Klassikern Rhen och Mosel
27/8 och 17/9 – 7 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8.30, Södertälje kl. 9, Nyköpingsbro kl. 10
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 Central Hotel 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 efter-
middagsfika. Väl framme i Trelleborg åker vi ombord på TT-Lines fartyg, tilldelas våra hytter och samlas för gemensam 
middag som består av en väl tilltagen buffé inklusive ett glas vin/öl. Ombord finns shop och bar. 
Måndag. Frukost serveras och fartyget anländer till Trave münde. 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 Central Hotel i fyra nätter. Trerätters middag serveras på hotellet samtliga kvällar.
Tisdag. Efter frukost åker vi med linbanan (kabiner för två personer) upp på vinberget. Vi promenerar nedför vinbergen, 
ta bekväma skor, lutningen är delvis brant i bergen och vi går även nedför i trappor. Från höjderna har vi en betagande 
utsikt över Rhendalen. Lunch serveras på Rebenhaus med en fantastisk utsikt över Rhen. 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 Euro-
pas 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 sägen omspunna klippan Loreley, där jungfruns sång lockade sjömän i fördärvet. 
Under eftermiddagen kommer vi till besökscentret på Asbach-Uralt, här ser vi film och prov smakar 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 korsvir-
kesstaden 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 går vi ombord på TT-Lines fartyg i Travemünde. Middag i form av buffé inklusive ett glas vin/öl och sedan 
väntar en god natts sömn. 
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. 
Pris per person i dubbelrum/insideshytt: 10 790:– 
Tillägg för rum/insideshytt för eget bruk: 350:– per natt
Önskas utsideshytt tillkommer 600:–/hytt 
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Söndag. Färden går söderut och vi stannar för möjlighet till kaffe och lunch. Resan går vidare över den majestätiska 
Öresundsbron och genom Danmark. I Rødby tar vi båten till Puttgarden (ca 45 min). Ankomst till vårt centralt belägna 
Mercure Hotel Lübeck City för övernattning. Denna dag ingår inga måltider.
Måndag. Efter frukost följer de som vill med reseledaren på en liten stadspromenad i den gamla hansestaden, även kallad 
Hansans Drottning. Vi möter medeltida miljöer omringade av vatten. Färden går vidare för middag och övernattning på 
hotell i Aachen.
Tisdag. Frukost dukas fram och vi reser idag till vårt mål, den pittoreska staden Honfleur, belägen vid Seines utlopp. Här 
ska vi bo i fem nätter, idag ingår middag med ett glas vin.
Onsdag. Efter frukost bekantar vi oss med charmiga Honfleur som ligger vid foten av bron Pont de Normandie. Vi 
flanerar längs de smala gränderna kantade av korsvirkeshus och in i kyrkan Sainte Catherine, helt byggd i trä. Staden 
kallas för impressionismens vagga och den konstnärliga prägeln har lämnat sina spår än idag, att döma av mängden 
av konstgallerier och antikaffärer. Vi gör ett besök på Konstmuseet Musée d’Art Eugène Boudin och naturligt-
vis provianterar vi i cider- och kakbutiken, känd för traktens Madeleinekaka som nått litterär berömmelse genom  
Marcel Prousts bok ”På spaning efter den tid som flytt” där doften och smaken av en sådan kaka, doppad i lindblomste, 
återuppväcker huvudpersonens barndomsminnen. Ikväll väljer du själv var du vill äta. Kanske lockar skaldjur eller en 
klassisk Galette? Denna dag ingår inga måltider.
Torsdag. Efter frukost åker vi till Arromanche, vackert belägen vid kusten. Vi besöker museet med utställningar om 
landstigningen i Normandie. De allierade truppernas landstigning i Normandie den 6 juni 1944, D-dagen, skulle för 
såväl Frankrikes som Europas del leda till befrielse från Tyskland. Vid stranden och ute i havet finns rester av den konst-
gjorda 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 ser även 

Normandie med Monets Trädgårdar och Mont-Saint-Michel
17 september – 10 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 6.45
Det är nordborna som gett Normandie sitt namn och sin historia. Vikingarna slog sig ned här redan på 800-talet. Vi förstår 
dem så väl för trakterna lockar oss än idag! De böljande kullarna med kor som ger grädde och smör till traktens bakverk 
och kolor, äppelträden vars skördar bidrar till produktionen av områdets välkända Calvados. Konstnärer, kompositörer 
och författare som Monet, Satie och Baudelaire har lockats av ljuset och miljöerna. Sevärdheterna ligger tätt så våra dagar 
fylls av intressanta utflykter till bl. a. Monets Trädgårdar och landstigningsstränderna från D-dagen.
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resterna av ett gammalt tyskt batteri och kommer till den amerikanska kyrkogården belägen ovanför Omaha beach. 
Under eftermiddagen kommer vi även till Bayeux där vi ser den drygt 70 meter långa Bayeuxtapeten. Den 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 Honfleur bjuds middag på trevlig restaurang.
Fredag. Frukost dukas fram och vi beger oss till Monets hem och trädgårdar i Giverny. Här bodde konstnären under  
43 år, huset lät han bygga till vartefter och det resulterade i det 40 meter långa men endast 5 meter breda huset! Området 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! Lunch inklusive ett glas vin och kaffe serveras innan vi 
åker vidare. I Normandie finns flera hundra äppelsorter som är basen till många recept. De används i drycker som cider 
och calvados men också för bakning. Under eftermiddagen provar vi traktens dryck som tillverkas genom destillation av 
cider och lagras på ekfat innan den buteljeras, Calvados! Idag ingår lunch istället för middag.
Lördag. Efter frukost går resan 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. Tillbaka i Honfleur dukas middag 
fram på hotellet, även denna gång inklusive ett glas vin.
Söndag. Vi packar våra väskor efter frukost och tar farväl av dessa fantastiska trakter för denna gång. Middag och över-
nattning i trakten av Köln. 
Måndag. Efter frukost passeras Dortmund och Hannover. Tillfälle till lunch ges under dagen. Vi kommer till Burg auf 
Fehmarn och om tid finns så stannar vi vid en stormarknad med ett enormt utbud av framförallt dryckesvaror till bra priser. 
Gemensam middag på hotellet.
Tisdag. Frukost står framdukad och vi tar båten från Puttgarden till Rødby och vidare hem. Denna dag ingår inga mål-
tider. Åter i Stockholm omkring klockan 21.
Pris per person i dubbelrum: 15 850:-
Tillägg för rum för eget bruk: 400:- per natt
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Söndag. Färden går söderut och vi stannar för möjlighet till kaffe och lunch. Resan går vidare till Rødby och färjan till 
Puttgarden (ca 45 min). 
Ankomst till vårt centralt belägna Mercure Hotel Lübeck City för övernattning i tre nätter. Därefter är kvällen fri att 
utforska Gamla stan på egen hand.
Måndag. Efter en stärkande frukostbuffé har vi hela dagen fri att upptäcka Lübecks pärlor. För er som önskar går  
bussen till stormarknaden på förmiddagen. Följ med vår reseledare på en rundtur i den gamla Hansastaden och till den 
fantastiska julmarknaden. Glöm inte anrika Niederegger med sin världsberömda marsipan. Njut av det stora utbudet med 
restauranger och pubar till kvällen!
Tisdag. Efter frukost följer de som vill med till Rostocks fina julmarknad. 
Om du inte vill följa med så fortsätter du att ha det mysigt i Lübeck. 
Onsdag. Efter frukost tar vi farväl av Lübeck för denna gång. Naturligtvis stannar vi för lunchpaus och kaffestopp under 
vägen. Åter i Stockholm omkring klockan 21. På denna resa ingår inga måltider förutom frukost. 
Pris per person i dubbelrum: 5 890:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 300:– per natt

Julmarknad i Lübeck och Rostock
3 december – 4 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 6.30, Södertälje kl. 7
Traditionen med Julmarknad på Rådhustorget i Lübeck är mycket gammal och omtalades för första gången för mer  
än 350 år sedan. Resorna är populära och blir snabbt fullbokade så skynda dig att boka din plats för att uppleva den 
äkta julstämningen med glitter, juldekorationer och fantastisk belysning. Umgås över ett glas Glühwein framför rådhusets 
imponerande fasad eller strosa i de historiska gränderna. Givetvis kör vi en tur för er som önskar till stormarknaden med 
sitt stora utbud av dryckesvaror med mera. 
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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 Sverige och halvpension på resor till övriga Europa. 
Luncherna består av varmrätt/buffé samt kaffe*. Även lunchpaket kan före-
komma, vilket då anges i texten. 

-  Middagarna består av två eller tre rätter med kaffe* och serveras vid sittande 
bord eller som buffé.

* Kaffe ingår ej utanför Sverige.

-  Entréer, biljetter och nämnda lokala guider (utanför Sverige kan de vara 
engelsktalande).

- Reseledare från Larssons Resor.

Vid avvikelse från ovanstående framgår detta i resebeskrivningen.
Om man disponerar ett rum för eget bruk utgår en kostnad som hotellet tar. 
Detta oavsett om det är en eller två sängar i rummet.

Tillägget tillkommer även när en tilltänkt rumskamrat avbokar före avresa.

Var beredd på att många hotell, restauranger, båtar etc. är kontantfria idag.

På- och avstigningsplatser
Från och med 1 januari 2023 sker avresa från Stockholm från Cityterminalen!

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, Nyköpingsbro och Uppsala om dessa 
har angivits som påstigningsplatser.

I Stockholm är på- och avstigningsplats: Cityterminalen, aktuell gate annonse-
ras på skärmar.

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

I Nyköping är på- och avstigningsplats: NyköpingsBro

I Uppsala är på- och avstigningsplats: Hjalmar Brantings gata vid Willys butik.

Bussplacering
Vid bokning av plats på första rad tillkommer en kostnad på 150 kr/pers. 
Bokning av övriga bussplatser är kostnadsfritt.

Varje resenär får ett resebevis med bestämd sittplats. I 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 luftkon-
ditionering (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
Anmälningsavgiften som bekräftar bokningen bindande är 1 500:- för fler-
dagsresor om inget annat anges. Avgiften skall vara oss tillhanda inom 10 
dagar efter bokning och slutlikvid senast 45 dagar före avresa.

Vid bokning av resa senare än 45 dagar före avresa anses bokningen som 
bindande och hela kostnaden för resan skall betalas inom 10 dagar.

Ingen anmälningsavgift på dagsturer.

Om antalet anmälda resenärer är färre än 25 till en resa, kan den komma att 
ställas in. Eventuellt inställd resa meddelas senast 14 dagar innan tänkt avresa.

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 lik-
nande. 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 bekräftelsen framförda önskemål kan ej garanteras.

Klagomål som ej framförs till reseledaren under resan beaktas ej i efterhand.
På grund av beslut utom vår kontroll kan programpunkter, besöksmål, restau-
ranger, hotell komma att bytas och i så fall till likvärdigt. Detta meddelas vid 
avresa.

Vi reserverar oss för prisändringar utanför vår kontroll samt eventuella tryckfel.

Larssons Resor AB har ställt av Kammarkollegiet föreskriven resegaranti.

Om du måste avboka din resa
Avbokningskostnader gäller oavsett hur stor del av resan pris som har betalats.

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

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

-  Vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan är avbokningskostnaden 
100% av resans pris.

Vi sänder hem avbokningsbesked med de uppgifter ert försäkringsbolag behö-
ver för eventuell utbetalning från dem. Se till att ha gällande reseförsäkringar 
och avbeställningsskydd. Vänligen kontakta ert försäkringsbolag/kortföretag. 
Även om avbeställningsskydd är tecknat genom försäkringsbolag, kortföretag 
etc. debiteras kostnaderna enligt ovan. Resenären har själv att kräva sitt försäk-
ringsbolag/kortföretag på eventuell återbetalning.

Om vi ställer in en resa sker full återbetalning till de som är inbokade på resan.

Du som ska resa utomlands har ansvar för att kontrollera att du har giltigt 
pass/Nationellt ID-kort för landet du ska resa in i. Ta även med Försäkrings-
kassans EU-kort.

Vid bokning av resa utanför Sverige, ange namn exakt som det står i passet.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

PRAKTISK INFORMATION



FÅ VÅRA NYHETSBREV
Registrera dig på vår hemsida

Nästa års program kommer i januari 2024

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
Sök: Larssons Resor

Odengatan 96, 113 22 Stockholm
E-post: kontor@larssonsresor.se
Telefon: 08-34 82 00
Öppet: mån t.o.m. tors 10–15

www.larssonsresor.se

Vi arrangerar och skräddarsyr resor till pensionärs- och intresseföreningar samt företag och 
organisationer. Välkomna till oss för kostnadsfri offert!
Utöver resorna i katalogen så arrangerar vi även resor till föreningar, så om du är medlem i en förening så står vi redo 
med trevliga förslag. Som förening kan man antingen välja egen avresa eller tinga platser på befintlig resa (del i resa).

Lördag. Under vår färd serveras lunch. Sedan beger vi oss 
över den sex kilometer långa Ölandsbron, utsikten över 
Kalmarsund är betagande. Vi kommer till berömda Para-
disverkstan som tillverkar öländsk keramik med naturen  
som inspirationskälla. Vi tilldelas våra rum på mysiga 
Halltorps Gästgiveri, beläget cirka en mil söder om Borg-
holm. Till kvällen serveras gemensam middag.
Julafton. Efter frukost följer de som vill med på en bussut-
flykt i det öländska vinterlandskapet. Tillbaka på Halltorp 
dukas lunchen fram och de som vill deltar i tipstolvan med 
fina vinster. Eftermiddagskaffe med hembakat och till 
kvällen fröjdas vi av det dignande julbordet. Det blir sen 
kaffe med julgodis, underhållning och dans kring granen.
Juldagen. Frukost dukas fram och de som vill åker med 
bussen till någon av traktens kyrkor för att delta i julotta. 
Under dagen besöker vi ett par hantverkare i deras ateljéer 
och gårdsbutiker, kanske fyndar du ett lammskinn, något 
av öns typiska storsäljare. Lunch, eftermiddagskaffe och 
tre rätters middag dukas fram på vårt hotell. 

Annandagen. Efter frukost och en lugn förmiddag  
serveras avslutningslunch. Vi tar farväl av Halltorp och 
styr kosan till butiken Ölands Örtagård med ca 500 olika 
krydd- och medicinalväxter. Här finns många annorlunda 
produkter till försäljning, marmelader, geléer mm. Färden 
går tillbaka över Ölandsbron och vi beräknas vara åter i 
Stockholm omkring klockan 21.30.
Pris per person i dubbelrum:  7 890:–
Tillägg för rum för eget bruk:  250:– per natt

Ölandsjul på Halltorps Gästgiveri
23 december – 4 dagar, avresa från Cityterminalen kl. 8, Södertälje kl. 8.30, Nyköpingsbro kl. 9.30


