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RESEKALENDER

Datum Resmål Antal dagar Sida
Februari
12 Ullared 2 8

Mars
18 Hemma hos Lena och Gösta Linderholm 1 4

April
9 Påsk på Österlen med Konstrunda 4 8
9 Konst runt Fryken med Lars Lerin, Rackstad och Klässbols Linneväveri 4 9
10 VästgötaPåsk med tranor vid Hornborgasjön 3 10
14 Hollands Tulpaner 6 47
15 Lars Lerins Sandgrund 1 4
16 Bonnierska Konstsamlingen på Nedre Manilla 1 4
17 Gardasjön – Italiens glittrande pärla 9 48
19 Hollands Tulpaner 6 47
25 Orphei Drängars Vårkonsert 1 4

Maj
2 Rättviks Vårmarknad 1 5
3 Hollands Tulpaner 6 47
6 Södra Kroatien 8 50
7 Södra England 5 52
8 Lars Lerins Sandgrund 2 11
8 Östergötlands pärlor 3 12
10 Hyllningskonsert till Monica Zetterlund 1 5
10 Mainau, Bodensjön & Berninaexpressen 8 54
13 Hemma hos Lena och Gösta Linderholm 1 4
15 Försommarpärlor, Kullaberg, Mölle, Sofiero och Visingsö 3 13
16 Carl Larssons Sundborn 1 5
18 Bornholm – Solens Ö 4 14
20 Konst i Villa Akleja med Claes Moser 1 6
20 Göta Kanal och Brunneby Musteri 1 5
22 Dra ända in i Hälsingland! 4 15
27 Grythyttans Gästgivaregård 1 6
30 Gammeldags marknad i Malmköping 1 7

Juni
3 Hemliga Resan 1 6
6 Visingsö, Ellen Keys strand och Vadstena 2 15
17 Moas Torp i Sorunda 1 7
18 Midsommar på Vargön – vi bor på Ronnums Herrgård 3 16
18 Midsommar i Bohuslän 4 17
18 Midsommar på Ronneby Brunn 4 18
27 Wij Trädgårdar med Ockelbo Marknad 1 7
27 Midnattssolens land, Inlandsbanan och Höga kusten 6 20

Juli
4 Midnattssolens land, Inlandsbanan och Höga kusten 6 20
6 Bottenviken Runt 7 19
9 Skåne med Ven 4 22
13 Köpenhamn, Louisiana och Sofiero 3 23
15 Grythyttans Gästgivaregård 1 6
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Datum Resmål Antal dagar Sida
Juli
15 Jesus Christ Superstar i Dalhalla 2 24
16 Höga Kusten med Ulvön 4 25
16 Krusenstiernska Teatern-skrattfesten Pappor på prov 3 26
17 Fredriksdalsteatern ger Pang i bygget! 3 27
23 Hardangervidda med Flåmsbanan och båttur i norska fjordar 4 28
25 Linnés Hammarby, Örbyhus Slott, Lövstabruk 2 29
27 Kryssning på Siljan, Carl Larsson, Anders Zorn 3 32
28 Lofoten med kryssning i Trollfjorden 7 30
29 Lars Lerins Sandgrund 1 4
30 Peter Johansson & Matilda Grün – Sommarkonsert i Sankt Anna kyrka 1 7
31 Opera på Läckö Slott Tintomara 2 33

Augusti
2 Opera på Skäret ger Turandot DAGSTUR 1 7
2 Opera på Skäret ger Turandot 2 33
5 Atlanterhavsveien, Örnvägen, Geirangerfjorden 6 34
8 Carl Larssons Sundborn 1 5
8 Hemliga Resan 2 36
10 Gotland 4 35
12 Konst i Villa Akleja med Claes Moser 1 6
12 Hemma hos Lena och Gösta Linderholm 1 4
12 Göta Kanal och Brunneby Musteri 1 5
13 Gotland 4 35
15 Rhapsody in Rock på Dalhalla 2 36
19 Hemliga Resan 1 6
20 Dalslands Kanal och Läckö Slott 3 37
20 Bornholm – Solens Ö 4 14
27 Bonnierska Konstsamlingen på Nedre Manilla 1 4
28 Stora trädgårdsfesten på Sofiero slott och Skånska Vingårdar 3 38
28 Glasbruk, Hyttsill och Design 3 39
29 Vinskörderesa Rhen och Mosel 7 56
31 Wien och Bratislava 5 57

September
6 Möt ljuset i Skagen 3 40
8 Normandie, Jersey, Monets Trädgårdar 6 58
17 Höstresa till Härjedalen 4 41
18 Ålands Skördefest 2 42
18 Lars Lerins Sandgrund 2 11
24 Glada änkan på Nöjesteatern i Malmö 3 43
23 Hemlig resa UTOMLANDS! 5 61
25 Ölands Skördefest 3 44
29 Toscana 11 60

Oktober
2 Österlen i Äppeltid 3 45
9 Billy Elliot på SäffleOperan 2 46
12 Konst på Franska Rivieran 5 62
15 Oktoberfest i Bremen 5 64
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DAGSRESOR

Bonnierska Konstsamlingen 
på Nedre Manilla och  
Rundtur på Djurgården
16/4, 27/8, avresa från Uppsala kl.9.15,  
Stockholm 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 sekelskiftet fram 
till idag. Lunch serveras i anrik miljö på Villa Godthem.
Vi gör en rundtur på Djurgården och vår reseledare berättar 
historien om de många vackra byggnader som finns bevarade 
här och om de kända personligheter som levt och verkat på 
Djurgården. Åter på Odengatan omkring klockan 15.
Pris:  990:–

Lars Lerins Sandgrund
15/4, 29/7, avresa från Stockholm kl. 8,  
Södertälje kl.8.30

Onsdag. Färden går till Karlstad för lunch på Värmlands 
museum och efterföljande visning av Lars Lerins Konst-
hall Sandgrund. Han anses vara en av de främsta inom 
akvarellmåleri! Hans akvareller lockar med det mästerliga 
ljusdunklet från Lofotens kyla, Indiens värme, barndomens 
värmländska skogar och Irans okända marker. När och 
fjärran finns på samma plats. Fyllda av intryck beger vi oss 
hemåt. Vi gör uppehåll för möjlighet till att få sig något till 
livs (ingår ej i resans pris). 
Åter i Stockholm omkring klockan 20.
Pris:   1 290:–

Hemma hos Lena  
och Gösta Linderholm
18/3, 13/5, 12/8, avresa från Stockholm kl. 9,  
Södertälje kl. 9.30

Onsdag. Välkomna hem till paret Linderholm! Resan går 
till Stallarholmen för visning av Lenas galleri, butik och 
lager. Vi får höra Lena berätta om sin konst och naturligtvis 
finns möjlighet att handla!  
Färden går till Strängnäs och lunch dukas fram i Megs kök 
där Gösta sjunger och spelar till kaffet. Vi välkomnas sedan 
in i parets hus som är ett byggnadsminne. Lena berättar 
historien om sitt hem och bjuder på ett glas i köket. 
Åter i Stockholm omkring klockan 17.
Pris:   1 190:–

Orphei Drängars Vårkonsert
25 april, avresa från Södertälje kl. 9,  
Stockholm 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. Gäster är klarinettisten Magnus Hol-
mander och accordeonisten Irina Serotyuk. 
Magnus Holmander är en av European Concert Hall Orga-
nisation’s Rising Stars och framträder under säsongen 
2019-2020 i tolv av Europas stora konserthus. Irina 
Serotyuk, har även hon en internationell karriär. Hon var en 
av finalisterna i Solistpriset 2018, och framträdde då med 
Göteborgs Symfoniker. 
Tillsammans vann Magnus Holmander och Irina Serotyuk 
2017 års upplaga av kammarmusikbiennalen Ung & 
Lovande i Västerås Konserthus. 
Duon Holmander/Serotyuk kommer vid vårkonserten att 
göra egna framträdanden och musicera tillsammans med 
kören. OD:s repertoar sträcker sig som brukligt från den 
romantiska musiken till 1900-talets portalstycken. 
Därutöver förstås ett knippe vårsånger för att hylla den 
vackra våren och den annalkande ljusa försommaren. 
Åter i Stockholm omkring klockan 18.
Pris:  1 090:– 
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Z i våra hjärtan
Hyllningskonsert till Monica Zetterlund
10 maj, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9, 
Nyköpingsbro (södergående) kl 10

Östgöta Blåsarsymfoniker med dirigent och arrangör 
Mats Hålling presenterar en finstämd hyllningskonsert till 
Monica Zetterlund.
Solister är inga mindre än Rigmor Gustafsson, en av Sveri-
ges och Europas främsta och populäraste jazzartister med 
en lång, varierad och prisbelönt karriär bakom sig.
På scenen möter vi även Isabella Lundgren, en av Sveriges 
starkaste jazzvokalister.
Söndag. Färden går till Ekenäs Slott där vi hälsas välkomna 
på en rundtur i ett av Sveriges finaste renässansslott! Vi tas 
med på en tur i den svenska historien ända tillbaka till den 
tid då Sverige var en stormakt och svenska arméer slogs 
och rövade i Europa. Hur levde folket här hemma? Vi ser 
inredning, bruksföremål och lyssnar till sägner från 350 år 
under vandringen genom slottet. Färden går vidare in till 
Linköping och lunch dukas fram innan vi intar våra platser i 
Crusellhallen. Vi njuter av låtar som Underbart är kort, Den 
sista jäntan, Come rain or come shine, Att angöra en brygga, 
med flera. Åter i Stockholm omkring klockan 20.30.
Pris:  1 390:–

Rättviks Vårmarknad
2 maj, avresa från Stockholm kl. 7

Lördag. Så var det dags att åka till den traditionella, årliga 
Vårmarknaden i Rättvik. Här finns allt mellan himmel och 
jord i marknadsstånden som kantar gatorna. Program med 
musik och scenuppträdanden förgyller dagen. 100 000  
besökare kommer till Rättviks Marknad och det finns 
mycket att se, uppleva och fynda för både gammal och ung. 
Åter i Stockholm omkring klockan 19. 
OBS! Endast bussresa t/r. Reseledare medföljer ej.
Pris:   390:–

DAGSRESOR

Göta Kanal och Brunneby Musteri
20/5, 12/8, avresa från Stockholm kl. 9.30,  
Södertälje kl. 10, Nyköpingsbro (södergående) kl 11

Onsdag. 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 ca klockan 15. 
Vår buss möter oss i Berg klockan 17.30. 
Åter i Stockholm omkring klockan 21.
Pris:  1 190:–

Carl Larssons Sundborn
16/5, 8/8, avresa från Stockholm kl. 8, Uppsala kl. 9
Lördag. Färden går till Carl Larssons hem i Sundborn, ett 
allkonstverk som Carl och Karin Larsson skapat tillsam-
mans. Med sitt måleri har Carl Larsson gett oss en natio-
nalskatt. Karin var utbildad på Konstakademin i Stockholm 
men vid hennes makes sida kom hennes konstnärliga 
uttryck mer att kretsa kring hemmet. De flesta textilier på 
gården är skapade av Karin, som också ritade en del möbler. 
Vi får en visning av huset och lunch serveras på Hyttstugan. 
Det ingår även entré till Konstutställningen i närbelägna 
Kvarnen.
Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.
Pris:  1 190:–
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DAGSRESOR

Hemliga Resan
3/6, 19/8, avresa från Stockholm kl. 9, åter kl. 18 
OBS! Olika resmål på respektive datum.

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

Pris:  990:–

Grythyttans Gästgivaregård 
och Skultuna Fabriksbutiker
27/5, 15/7, avresa från Stockholm kl. 8,  
Södertälje kl. 8.30

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 Skul-
tuna Messingsbruk legat på samma plats utmed Svartån i 
Västmanlands län. Bruket är idag ett av Sveriges populä-
raste turistmål där du hittar Skultuna Flagship Store med 
tillhörande museum, Å-Café samt Outletbutiker. 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 designpro-
dukter från bland annat HAY, DBKD, Marimekko, Klong, 
Orrefors Kosta Boda, och Paradisverkstaden. I Outletbu-
tiken hittar du utgående sortiment och andrasortering av 
bland andra Skultuna, Ernst, Stutterheim, Happy Socks, 
Paradisverkstaden, Ekelunds, Snö of Sweden och Saga-
form. På området finns dessutom Iittalas stora outletbutik, 
fylld med produkter från bland annat Rörstrand, Arabia och 
Fiskars. Åter i Stockholm omkring klockan 20.
Pris:  990:–

Konst i Villa Akleja 
med Claes Moser
20/5, 12/8, avresa från Stockholm kl. 9

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 kulturper-
sonligheter 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 fast-
nade Acke aldrig inom något specifikt fack utan utvecklades 
ständigt. Vid den manshöga öppna spisen med sitt minne av 
målarprinsen Eugen i form av en inmurad champagnekork, 
återfinns målningen Swedenborgs vision inför vilken Ackes 
livsande slocknade en septemberdag 1924. Villa Akleja är 
kulturminnesmärkt inför framtiden. 
Vi välkomnas av Claes Moser som bjuder in till ett färgstarkt 
sekelskifteskalas med värdparet Acke och Eja som huvud-
personer. Han berättar om livet i Villa Akleja och möten 
med vännerna Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors, 
Gustaf Fröding och Verner von Heidenstam. 
Här finns även världens mest omfattande samling med verk 
av Marie Krøyer. Samlingen hittades i en mapp på en vind i 
Dalarna.
Vi bjuds kaffe med kaka och njuter av konsten. 
Lunch serveras i Vaxholm och sedan finns tid för egna 
strövtåg i den pittoreska bebyggelsen. 
Åter i Stockholm omkring klockan 16.
Pris:  1 290:–
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Gammeldags marknad
i Malmköping
30 maj, avresa från Uppsala kl. 7.45, Stockholm 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:  990:–

Blomsterprakt på Wij Trädgårdar 
med Ockelbo Marknad 
27 juni, avresa från Stockholm 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 Ock-
elbo. 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:  1 290:–

Onsdag . Vi välkomnas in i torpet av Moa Martinssons son-
dotter Harriet Thurgren som berättar om sin farmors liv. 

Moas torp Johannesdal i Ösmo är en mycket besökt 
författar bostad. 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 kyrko-
gården i Sorunda, band henne 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. 

Moas Torp i Sorunda
17 juni, avresa från Uppsala kl. 7.45,  
Stockholm kl. 9

Söndag. Färden går till Ramnäs Konferens för lunch innan 
resan går vidare till Skärets operascen som är inomhus. Vi 
intar våra parkettplatser och njuter av årets fantastiska opera-
föreställning Turandot. Föreställningen börjar klockan 15 
och är omkring tre timmar lång inklusive paus. Vi stannar 
för möjlighet att få sig något till livs på hemvägen (ingår ej i 
resans pris). Åter i Stockholm omkring klockan 23.
Pris:   1 690:–

Torsdag. Färden går till Sommarpärlan Söderköping där 
lunch dukas fram på anrika Söderköpings Brunn. Sedan 
går färden vidare till Sankt Anna Kyrka där folkkära Peter 
Johansson & Matilda Grün spelar tillsammans med sin 
ensemble för fjortonde året! Vi kan som alltid förvänta oss 
en omåttligt populär och unik konsert. Varje år kommer  
4 000 personer till deras sommarkonserter. Repertoaren 
har alltid hög igenkänningsfaktor med en blandning av 
svängigt, finstämt, roligt och inte minst en musikalisk kva-
lité som få kan mäta sig med. 
Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.
Pris:   1 290:–

Opera på Skäret ger Turandot
2 augusti, avresa från Stockholm kl. 9.30

Peter Johansson & Matilda Grün
Sommarkonsert i Sankt Anna kyrka
30 juli, avresa från Stockholm kl. 9, Södertälje kl. 9.30, 
Nyköpingsbro (södergående) kl. 10.30

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. Åter i Stockholm omkring klockan 15.
Pris: 1 190:–

Foto: Rebecca Hansson
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Att fira påsk på Österlen har blivit en härlig tradition för 
oss och även i år bor vi i hjärtat av Österlen på anrika 
hotell Svea i Simrishamn, som ligger med vacker utsikt 
över hamnen. Vi besöker årets konstrunda som har hållits 
i mer än femtio år! 
Skärtorsdag. Resan går förbi Söderköping till Västervik där 
lunch serveras på Stadshotellet. Färden går vidare genom 
Småland och Blekinge. Snart når vi de berömda Brösarps 
backar, kända från Hasse och Tages film Äppelkriget. Väl 
i Simrishamn tilldelas vi våra rum på Hotell Svea. Kanske 
hinner du med en promenad innan middag? Strosa i den 
gemytliga atmosfären med korsvirkeshus i de pittoreska 
gränderna. Middag på hotellet. 
Långfredag. Efter frukost går bussen norrut till Kiviks 
musteri. Där har vi möjlighet att handla olika äppelpro-
dukter, allt från olika typer av must, cider, marmelader, 
chutneys och mycket annat. De som vill kan titta in i  
Äpplets hus för att höra om olika sorters äpplen. Lunch 
serveras och färden fortsätter till fiskeläget Kåseberga, 
där tronar Sveriges största bevarade skeppssättning, Ales 
stenar. Om vädret tillåter tar de som vill en promenad  
upp och det är värt mödan – utsikten är fantastisk! Tillbaka 
på hotellet dukas middag fram.
Påskafton. Efter frukost åker vi till Tjörnedalagården och 
ser samlingsutställningen för medverkande konstnärer i 
årets konstrunda som arrangeras av Östra Skånes Konst-
närsgille. Lunch serveras på Blåsingsborg som ligger med 

en vacker vy över det böljande landskapet. Under dagen 
besöker vi konstnärer och hantverkare i deras ateljéer. På 
kvällen dukas påskbuffén fram på hotellet.
Påskdagen. Frukost serveras och sedan går färden till det 
fina Ljungbergsmuseet i Ljungby. Förutom Sven Ljungbergs 
och Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs konst visas här tem-
porära utställningar. Avslutningsmåltid serveras på Hamn-
krogen i Gränna. Åter i Stockholm omkring klockan 20.
Pris per person i dubbelrum: 6 990:–
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt

Påsk på Österlen med Konstrunda
9 april – 4 dagar, avresa från Uppsala kl. 6.45, Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30, Nyköpingsbro (södergående) kl 9.30

Gekås Ullared är Sveriges populäraste besöksmål med närmare 5 miljoner besökare per år. Grabba tag i en av de 8 000 
kundvagnarna och fynda till vrakpriser! 
Är du den genomsnittlige besökaren? Det är en 52-årig kvinna som tillbringar 4 timmar och 43 minuter i varuhuset.
Onsdag. Färden går till Ödeshög där vi gör ett uppehåll för möjlighet till lunch. Vi kommer till Ullared omkring klockan 15 
och tilldelas våra rum på Gekås hotell. Nu har du några timmar att fynda innan du passerar genom någon av de 78 kassorna! 
Vi återsamlas i glada vänners lag för gemensam middag på hotellet klockan 19.30.
Torsdag. Efter frukost har du hela dagen fram till klockan 15 på dig att handla. På området finns även möjlighet till 
lunch och fika. Kanske är du väl förberedd med inköpslistor? Även på hemvägen gör vi ett stopp i Ödeshög för möjlighet 
att få sig något till livs. Åter i Stockholm omkring klockan 22. 
Luncher ingår ej på denna resa.
Pris per person i dubbelrum:  1 490:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  250:– 

Ullared
12 februari – 2 dagar, avresa från Uppsala kl. 7.30, Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9
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Skärtorsdag. Resan går till Svampen i Örebro där lunch dukas 
fram. Sedan fortsätter vi in i Sagans Landskap Värmland för 
en guidad tur i Lars Lerins Konsthall Sandgrund. Han anses 
vara en av de främsta inom akvarellmåleri! Hans akvareller 
lockar med det mästerliga ljusdunklet från Lofotens kyla, 
Indiens värme, barndomens värmländska skogar och Irans 
okända marker. Nära och fjärran finns på samma plats. Fyllda 
av intryck beger vi oss längs Fryken och kommer till Sahl-
strömsgården som är en skattkammare, fylld med minnen 
av märkliga konstnärsöden. Här samlades från sekelskiftet 
och framåt, konstnärer och kulturpersonligheter från hela 
landet. Man fann inspiration i naturen och människorna och 
man återvände ofta och gärna. Sahlströmsgården har fått sitt 
namn efter storbonden Per Sahlström, ”Fryksdalskungen” 
kallad. Av hans tio barn kom, till bondens stora förtret, tre 
att bli konstnärer. Anna blev målarinna, Bror skulptör och 
träsnidare och Ida – som pappa ansåg vara ”gårdens bäste 
dräng” – ville hellre väva och designa textilier och möbler. 
Vi tilldelas våra rum i denna historiska miljö och samlas för 
gemensam middag.
Långfredag. Efter frukost får vi höra om Sahlströmsgården 
fascinerande historia. I detta magnifika minnesmärke över 
sekelskiftets boendemiljö finner du konst och konsthant-
verk av bland andra syskonen Anna, Bror och Ida Sahlström, 
men också av deras konstnärskamrater Ivan Augéli, Carl 
Wilhelmson, Karl Nordström och Siri Derkert med flera.  
Sedan ägnar vi dagen åt Konstrundan runt Övre Fryken. 

Sedan förra påsken har flitens lampa lyst i ateljéerna och 
spåren av utflykterna till nära och fjärran platser kommer att 
märkas. Speciellt välkomnas alla gästutställare som bidrar 
till variationen på konstrundans palett. Lunch serveras 
under dagen och till kvällen väntar middag på Sahlströms-
gården.
Påskafton. Frukostbuffé dukas fram och sedan beger vi oss 
till Sillegården för att njuta av konstutställningen. Lunch 
serveras under dagen och vi kommer även till omtalade Deje 
Kraftstation som anlades i början av 1900-talet. Idag är den 
omgjord till Konsthall med kärlek och energi i väggarna.  
Vi ser utställningarna och tid ges att fika. Till kvällen dukas 
Påskbuffén fram på Sahlströmsgården och vi umgås i glada 
vänners lag.
Påskdagen. Efter frukost bär det av till Rackstadmuseet utan-
för Arvika, en guide visar oss de fina konstsamlingarna med 
verk av bl. a. Christian Eriksson och Gustaf Fjaestad. Lunch 
serveras på Gate Gästgiveri. Under eftermiddagen besöker vi 
Klässbols Linneväveri med sina klassiska produkter. 
Åter i Stockholm omkring klockan 20.
Pris per person i dubbelrum: 5 990:–
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt

Konst runt Fryken
med Lars Lerin, Rackstad och Klässbols Linneväveri
9 april – 4 dagar, avresa från Uppsala kl. 7.45, Stockholm kl. 9, Södertälje kl. 9.30

Foto: Lars Lerins Sandgrund
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VästgötaPåsk
med tranor vid Hornborgajsön
10 april – 3 dagar, avresa från Uppsala kl. 8.15, Stockholm kl. 9.30, Södertälje kl. 10

Välkommen till en påskhelg högt ovanför vardagen! Uppe på Billingehus med milsvid utsikt över Västgötaslätten firar 
vi påsk med god mat i trevligt sällskap. SPA-avdelningen håller öppet i påskhelgen för den som vill unna sig lite extra 
och vi gör utflykter i omgivningarna.

Långfredag. Bussen tar oss till Västergötland och lunch 
serveras. Sedan välkomnas vi till en av Sveriges äldsta 
industriella platser. En spännandebruksmiljö med en 600 
år lång historia. En guide visar oss bruksjärnväg, histo-
riska byggnader med smedja, gjuteri och träsliperi för 
tillverkning av pappersmassa. Sedan har vi inte långt kvar 
till Skövde och Hotell Billingehus. Vi tilldelas våra rum och 
middag serveras.
Påskafton. Frukost dukas fram och vi kommer till Löfwings 
Konstateljé för en introduktion av Göran Löfwings fantastiska 
tavlor, inspirerade av den vackra naturen med sin flora och 
fauna. Här serveras även lunch och under eftermiddagen går 
färden vidare till Hornborgasjön. Här kan vi förhoppnings-
vis 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). Till kvällen väntar Påskbuffén med sina 
frestelser!
Påskdagen. Frukosten står framdukad och sedan beger vi 
oss till Broddetorparn som bjuder på dragspelsmusik och 
visar sin ateljé och lanthandel. Lunch serveras på Brunsbo 
Gästgiveri. Åter i Stockholm omkring klockan 17.
Pris per person i dubbelrum: 4 990:–
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt
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Lars Lerins Sandgrund
med Mårbacka och Grythyttans Gästgivaregård 
8/5, 18/9 – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 9, Södertälje kl. 9.30

Fredag. Färden går till Örebro och lunch serveras på Karls-
lunds herrgård. Resan går vidare till Karlstad för en guidad 
tur i Lars Lerins Konsthall Sandgrund. Han anses vara en 
av de främsta inom akvarellmåleri! Hans akvareller lockar 
med det mästerliga ljusdunklet från Lofotens kyla, Indiens 
värme, barndomens värmländska skogar och Irans okända 
marker. När och fjärran finns på samma plats. Fyllda av 
intryck åker vi till vårt centralt belägna hotell Scandic Karl-
stad City. Vi samlas för gemensam middag på hotellet.
Lördag. Efter frukost går färden till Selma Lagerlöfs 
Mårbacka för en guidad tur. Vi fortsätter till Grythyttans 
Gäst givaregård där lunch dukas fram. Grythyttans Gäst-
givaregård grundas 1641 på order av Drottning Kristina 
som befaller att det med jämna mellanrum skall anläggas 
gästgivaregårdar och krogar på lämpliga avstånd efter 
vägen. Utöver stallplatser och förtäring skulle varje Gäst-
givaregård erbjuda tre olika boendeklasser; en för adliga 
stånds personer, en för annat hederligt folk och en för 
gemene sällskap.  Åter i Stockholm omkring klockan 19.
Pris per person i dubbelrum: 2 990:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 250:–

Foto: Per Eriksson

Foto: Øivind Lund
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Östergötlands pärlor 
med Göta Kanal, Norrköpings Konstmuseum,  
Reijmyre Glasbruk, Vadstena och Ellen Key
8 maj – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9, Nyköpingsbro (södergående) kl 10

Fredag. Färden går till Rejmyre. Arbetet är i full gång i glas-
hyttan på Reijmyre Glasbruk där vi ser produktionen, från 
glödande glasmassa till vackra färdiga produkter. Vi inspi-
reras av den hantverksskicklighet som glasblåsarna visar! 
Turen slutar i butiken där det alltid finns bra erbjudanden 
till fabrikspriser. 
Lunch dukas fram på Rejmyre Gestgifveri och sedan ges tid i 
Hantverksbyn. I glasbrukets gamla lokaler har hantverksbyn 
vuxit fram. Här kan du botanisera bland flera butiker såsom 
Smedja med garveri, Antikaffär, Klädbod, Presentbod, 
Silversmed, Konst & Konsthantverk samt se utställningar 
i Engelska magasinet. 
Resan går vidare till Norrköpings Konstmuseum som hyser 
en av landets finaste samlingar svensk modernism med namn 
som Sigrid Hjertén, Einar Jolin, Isaac Grünewald m.fl. 
Resan fortsätter till Linköping för middag och övernattning 
på centralt, vackert belägna Quality Hotel Ekoxen. Middag 
dukas fram.
Lördag. Efter frukost åker vi till Ellen Keys Strand som 
ligger vackert vid Vättern. Ellen Key var en världsberömd 
visionär, författare, pedagog, fredsivrare och kvinnosaks-
kämpe. 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. 
Tillbaka på vårt hotell väntar gemensam middag.
Söndag. Efter frukost ges tid att upptäcka Linköping. 
Hotellet ligger jämte Trädgårdsföreningens vackra park och 
en bit längre bort ligger den gamla stadskärnan. Sedan går 
färden till Gamla Linköping med sin gammaldags charm. I 
den kulturhistoriska miljön finns en gammeldags handels-
bod, hantverkare och det viktigaste av allt… Cloettas utför-
säljning! Vi fortsätter till Borensberg i Östergötland där vi 
gör ett besök på Brunneby musteri med sitt stora sortiment 
av safter, marmelader m.m. 
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 14.15.
Vår buss möter oss i Berg klockan 17.30. Vi gör ett kortare 
stopp vid Stavsjö med möjlighet till fika/mat etc. (ingår ej i 
resans pris).
Åter i Stockholm omkring klockan 21.
Pris per person i dubbelrum: 3 990:–
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt

Foto: Oscar Lüren
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Fredag. Färden går söderut igenom ett försommarfagert 
landskap och möts snart av vyn över Vättern. Vi färjar över 
till Visingsö och där väntar vår lunch.
Med vår buss gör vi en rundtur på sagoön, förbi blommande 
sommarängar. Vi ser Visingsborgs slottsruin och stannar till 
vid Kumlaby kyrka. Efter en härlig eftermiddag på Visingsö 
åker vi till Helsingborg för middag och övernattning på 
Scandic Nord. 

Lördag. Efter frukost beger vi oss Krapperups Slott för en 
visning i den historiska miljön. Färden går vidare ut på Kulla-
berg där vi njuter av en spektakulär utsikt över Kullens fyr. 
Vi åker vidare till den vackert belägna och klassiska bad-
orten Mölle. Här bjuds lunch på Grand Hotel.
Mätta och belåtna åker vi vidare till Sofiero Slott och 
Trädgårdar. Historien om Sofiero börjar 1864, då byggde 
kronprins Oskar och hans hustru Sophia sitt sommarslott. 
1905 fick Sofiero nya ägare då sonsonen Gustaf Adolf gifter 
sig med Margareta från England och fick Sofiero i bröllops

present. Det var också då som trädgården fick en mera 
framträdande roll. Margareta var mycket kunnig på 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. En guide tar oss runt och berättar om parken 
och slottet. Ingen guidning i slottet sker. Åter på hotellet 
dukas middag fram.

Söndag. Efter frukost beger vi oss åter till Gränna. Vi pas-
sar på att stanna till så gottegrisarna kan handla en strut av 
de berömda polkagrisarna. Lunch serveras på Hamnkrogen 
och sedan väntar ett mycket intressant besök på Grenna 
Museum där vi får höra om stadens son S. A. André och hans 
ballongfärd. Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.
Pris per person i dubbelrum: 4 990:–
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt

Försommarpärlor!
Kullaberg, Mölle, Sofiero och Visingsö
15 maj – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 7.30, Södertälje kl. 8, Nyköpingsbro (södergående) kl 9

Foto: Anders Ebefeldt
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Bornholm – Solens Ö 
18/5 och 20/8 - 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 7.30, Södertälje kl. 8, Nyköpingsbro (södergående) kl 9

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

Dag 3. Vi börjar dagen med en härlig frukost. Denna dag  
ska vi göra en rundtur till de norra delarna av ön. Vi ser vackra 
klippformationer, naturscenerier, och mäktiga Hammers-
hus - beläget på sin klippa 74 meter över Östersjön. Det 
är den bäst bevarade medeltida försvarsanläggningen i  
Norden, näst ringmuren i Visby. Vi passerar den nordli-
gaste delen av Bornholm med tvillingstäderna Sandvig och 
Allinge. Vi kör söderut längs ”Bornholms Riviera” - en kan-
tig kuststräcka som präglas av klippor och små vikar med 
ett rikt fågelliv. Vid Helligdomsklipporna studerar vi Born-
holms klippor på nära håll. Vi besöker Konstmuseet och 
serveras lunch. Därefter fortsätter vår färd mot Gudhjem, en 
underbar idyll med branta gator och sköna hus där blommor  
frodas. Vi åker med bussen på de slingrande gatorna i  
byn ner till hamnen där ”Pelle Erövraren” spelades in.  
Inte långt från Gudhjem ligger Österlars Rundkirke. Vi 
gör ett besök i kyrkan, som är den största av de fyra rund-
kyrkorna som finns på ön. Gemensam middag på hotellet.
Dag 4. Frukost serveras och sedan tar vi båten till Ystad. 
Färden fortsätter med buss genom Österlen och lunch 
dukas fram under dagen. Färden fortsätter genom Blekinge 
och Småland, vi stannar för nödvändiga raster. 
Åter i Stockholm omkring klockan 22.30.
Lunch ingår ej dag 2. 
OBS! Vid bokning ange namn som det står exakt i  
passet, passet ska även tas med på resan. 
Ta gärna med DKK i kontanter då många ställen på Born-
holm ej accepterar kortbetalning.
Pris per person i dubbelrum:  6 990:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 350:– per natt

Foto: Semko Balcerski
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Dra ända in i Hälsingland!
22 maj – 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30,  
Uppsala kl. 9.30

Fredag. Vi åker upp till sagolikt vackra Hälsingland. På 
Tönnebro Värdshus väntar lunch innan färden går vidare 
till Alfta och Emigrantmuseet och Hälsingegård 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.
Lördag. Efter frukost åker vi till den levande Hälsinge-
gården Engbergs i Stavsäter för en guidad visning. Här 
b akas det tunnbröd så självklart bjuds vi på kaffe och 
tunnbrödsrulle. Därefter gör vi ett besök på Ljusdals Forn-
minnes och Hembygdsgård i Ljusdal där vi även kommer att 
äta en gemensam lunch. Vi avslutar dagen med en guidad 
visning på Hälsingegården Bommars i Tallåsen. Middag på 
hotellet. 
Söndag. Efter frukost beger vi oss mot Järvsö. Här kommer 
vi att få en guidad visning på Harsens Fäbodmuseum. Lunch 
äter vi på Harsagårdens restaurang. Middag på hotellet. 
Måndag. Frukostbuffén lockar och sedan beger vi oss till 
Växbo Lin som är Skandinaviens enda linspinneri och väveri. 
Metervara, servetter, handdukar, här finns allt. Vi får en 
guidad tur och ser också Trolldalen, Sveriges bäst bevarade 
linberedningsverk från 1800talet. Här finns små timmerhus 
med fullt fungerande vattendriven linklapp, skäkt samt lin-
bodar. På området finns även krukmakeri, tunnbrödsbageri 
och hantverk. Lunch serveras och färden går vidare hemåt. 
Åter i Stockholm omkring klockan 19.
Pris per person i dubbelrum:   4 990:–
Tillägg för rum för eget bruk:  250:– per natt

Försommar vid Vättern med 
Visingsö, Ellen Keys strand  
och Vadstena
6 juni - 2 dagar, avresa från Uppsala kl. 6.45,  
Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30, Nyköpingsbro 
(södergående) kl 9.30

Lördag. Färden går söderut igenom ett försommarfagert 
landskap och möts snart av vyn över Vättern. Vi färjar över 
till Visingsö och där väntar vår lunch.
Med vår buss gör vi en rundtur på sagoön, förbi blommande 
sommarängar. Vi ser Visingsborgs slottsruin och stannar 
till vid Kumlaby kyrka. Efter en härlig eftermiddag på 
Visingsö åker vi till Jönköping för middag och övernattning 
på centralt belägna Elite Hotel.

Söndag. Efter hotellets rikliga frukostbuffé åker vi vidare 
till Ellen Keys Strand som ligger vackert vid Vättern. Ellen 
Key var en världsberömd visionär, författare, pedagog, 
fredsivrare och kvinnosakskämpe. Hon lät bygga sitt äls-
kade 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. 
Innan hemkomsten stannar vi till i Gamla Linköping. 
Åter i Stockholm omkring klockan 18.
Pris per person i dubbelrum:  2 990:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  250:–

Foto: Göran Billesson
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Torsdag. Färden går söder om Mälaren till Åsgårdens 
pensionat i Lyrestad. Här dukas lunch fram innan vi far 
vidare till Rörstrands Museum i Lidköping. Samlingarna 
från en av Europas äldsta porslinsfabriker spänner över 
nästan tre århundraden, från 1726 fram till idag. Här finns 
såväl praktkeramik som pottor och folkkära serviser men 
också verktyg och skisser. Vi känner igen koppar, kanske 
återser mormors finaste vas och förundras över de läckert  
blåvita 1700-talsfajanserna. Under sen eftermiddag anländer 
vi till Ronnums Herrgård på Vargön. Till kvällen sätter vi 
oss till bords för tre rätters middag.
Midsommarafton. Efter frukost åker vi norrut till Akve-
dukten i Håverud. Hit vallfärdar varje år en kvarts miljon 
besökare. Men vad är det då som gör denna plats och detta 
industriminne så intressant? Beroende på markförhållan-
dena i Håverud kunde man inte bygga en vanlig slussan-
läggning där. Bergarterna var lösa, strömmen stark och 
stupen för branta. Man beslöt sig för att bygga en akvedukt, 
en fritt hängande bro, där vattnet leds i en 33,5 meter lång  
plåtränna ovanför forsen. Idag möts här bilväg, järnväg och 
båttrafik. Lunch serveras och under eftermiddagen kommer 
vi till Dals Rostock. Här möter vi Kerstin som berättar om 
hälsobrunnen, sanatoriet och varför orten heter Rostock. 

Hon visar örtagården och berättar om växternas historia och  
användningsområden! I Brunnsparken finns också hem bygds 
museum, textilmuseum, antikvariat samt en spännande 
ateljé med butik, växthus och konstgalleri. Under eftermid-
dagen deltar vi i ortens traditionella midsommarfirande. 
Tillbaka på Ronnums Herrgård väntar Midsommarbuffén.
Lördag. Efter frukost åker vi genom den mångtusenåriga 
jordbruksbygden. Nedanför Ålleberg och Karleby sänker 
sig Falbygden ned i en mjuk dalgång – Åslesänkan. Här 
ligger Åsle Tå – Sverige största samling backstugor. De 
ligger på sina ursprungliga platser, en unik historisk miljö 
från 1700- och 1800-talen. Här bjuds vi på kaffe med bulle 
innan visningen av stugorna och området för att uppleva 
de autentiska interiörerna och bekanta oss med de många 
starka personligheterna och deras gripande levnadsöden. 
Vi ser även smedjan, skiftesladugården, kvarnen och lant-
bruksmuseet. Åsle Tå är en unik museimiljö som levande-
gör arvet från ett svunnet fattig-Sverige. Lunch serveras på 
Kanalhotellet i Karlsborg. 
Åter i Stockholm omkring klockan 20.
Pris per person i dubbelrum: 5 590:–
Tillägg för rum för eget bruk: 300:– per natt

Midsommar på Vargön
vi bor på Ronnums Herrgård
18 juni – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30
Mellan Vänersborg och Trollhättan ligger Ronnums Herrgård. Längtar du efter att leva herrgårdsliv och få koppla av 
i vacker miljö, då är detta en riktig pärla. Här lagas maten från grunden, råvaror är noggrant utvalda och ofta lokala 
alternativ när det är möjligt. Vi gör intressanta utflykter och firar traditionellt midsommarfirande.
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Torsdag. Färden går västerut och vi kommer in i Sagans 
landskap, Värmland. Här bjuds lunch i klassisk miljö på 
Kungskvarnen i Borgvik. Vi fortsätter vår färd och snart 
passeras gränsen till Fredrikstad i Norge. Middag och 
övernattning i tre nätter på centralt belägna Quality Hotel 
i Fredrikstad.
Midsommarafton. En välsmakande frukost dukas fram och 
bussen tar oss till Strömstad för en heldag bland saltstänkta 
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 
Syd koster. De natursköna Kosteröarna är Sveriges mest 
västliga öar med ett levande samhälle där bofasta koster-
bor uppgår till knappa 300. Närheten till havet präglar  
sam hället 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  
is tiden. 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 Norge och Halden. Här besöker vi Fredrikstens  
Fästningsområde för en guidad tur då vi får höra den  
intressanta historien om fästningen och det oväntade slutet 
på den svenska invasionen 1718. Lunch serveras under dagen. 
Tillbaka i Fredrikstad kanske det lockar med en promenad 
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 Karlskoga. 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.  
Quality Hotel Fredrikstad är kontantfritt.
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelrum:  6 990:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt

Midsommar i Bohuslän
18 juni – 4 dagar, avresa från Stockholm 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 Quality Hotel Fredrikstad.

Foto: Terje Rakke Nordic Life –Visitnorway.com
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Torsdag. Färden går till Söderköping där vi gör ett uppehåll 
vid Göta Kanal. Sedan reser vi vidare till Västervik där lunch 
serveras på Stadshotellet. På eftermiddagen kommer vi till 
vårt hotell Ronneby Brunn vid Blekingekusten för middag 
och övernattning i tre nätter. 
För information och bokning av SPA-behandlingar, kon-
takta hotellet direkt 0457-750 00.
Midsommarafton. Efter frukost kan du njuta av hotellets 
SPA. Lunch serveras och på eftermiddagen firar vi tradi-
tionell midsommar i Brunnsparken och till kvällen står 
midsommarbuffén uppdukad. 
Midsommardagen. Efter frukost kommer vi till Karls-
krona som anses vara en av Östersjöns finaste städer. Vi 
gör en rundtur i de välbevarade örlogshistoriska miljöerna 
och besöker det berömda Marinmuseet. Sedan åker vi ut 
till Aspö i Blekinges skärgård som är känd för sin vackra 
natur. Lunch serveras på Drottningskärs Kastell. Tillbaka 
i Ronneby följer de som vill med reseledaren på promenad i 
Brunnsparken innan middagen dukas fram.
Söndag. Frukost serveras 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 bulle och vi får en visning av Rundqvista-
gården där de fyra syskonen Rundqvist bodde. Alla fyra 
förblev ogifta och levde tillsammans väldigt gammal modigt. 
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 självhushåll var en naturlig del av var-
dagen. Lunch serveras under dagen. 
Åter i Stockholm omkring klockan 19.30. 
Pris per person i dubbelrum:  5 990:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt

Midsommar på Ronneby Brunn
18 juni – 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9, Nyköpingsbro (södergående) kl 10
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Måndag. Färden går norrut längs kusten och lunch serveras 
på Axmar Brygga i kustbandet. Under eftermiddagen kom-
mer vi till Sundsvall och gör en rundtur med bussen innan vi 
checkar in på anrika Hotel Knaust i Sundsvall. Här festade 
träpatronerna en gång i tiden och kvar finns den berömda 
trappan! Till kvällen samlas vi för gemensam middag på 
hotellet. 
Tisdag. Efter frukost åker vi vidare norrut förbi 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. Stadens centrum är vackert belägen på en landtunga. 
Utanför Luleå besöker vi Gammelstads Kyrkstad, ett av våra 
svenska Världsarv. Runt kyrkan finns drygt 400 kyrk stugor, 
där församlingsborna allt sedan 1500-talet övernattat i 
samband med kyrkobesök. I kyrkstan finns en liten, fast 
bebyggelse, en kvarleva från den tid då Luleå stad låg vid 
kyrkan. Resan går vidare mot den svenskfinska gränsen 
och tvillingstäderna Haparanda och Torneå. Vi kommer 
till Kukkolaforsen, en av Torne älvs mest kända forsar.  
Här bedrivs sikfiske med anor från 1200talet. En del gamla 
byggnader har restaurerats och man kan än idag gå ut på  
de så kallade patorna, långa pålanläggningar som årligen 
sätts ut i älven till att håva sik från. Här serveras lunch och 
resan går vidare in i Finland till Kemi. Staden har fått sin 
speciella prägel av Kemi älv, som flyter genom kommunen. 
Vi besöker ädelstensgalleriet, en unik sevärdhet, vars like 
man måste söka efter i hela världen. Här finns en samling av 
över 3 000 ädelstenar – från råa stenar till färdiga smycken. 
Vi fortsätter längs Bottenvikens kust söderut till Uleåborg 
vid Uleälv. Middag och övernattning på 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. 
Sedan åker vi till Karleby, centrum för mellersta Öster-
botten och med ca 36 000 invånare. Här finns den gamla 
trähusstaden ”Neristan” en av Finlands största historiska 
trähusstäder. Gamlakarleby var en av de 15 städer som  
Gustav II Adolf grundlade. Grundläggningsbrevet för 
”Gamble Karlebij” är utfärdat den 7 september 1620. 
Kungen skrev grundläggningsbrevet på morgonen, och 

på eftermiddagen samma dag grundade han en annan stad 
strax bredvid som fick namnet Nykarleby. Tid ges till lunch. 
Middag och övernattning på Sokos Hotel Kaarle i Karleby.
Fredag. Frukosten står framdukad och sedan tar vi vägen 
via Jakobstad och Nykarleby, som båda ligger längst ute i 
kustbandet. Vi stannar till en stund i Jakobstad som grunda-
des år 1652 av Ebba Brahe, änka till Jacob De la Gardie (där 
av namnet Jakobstad). Finlands nationalskald Johan Ludvig 
Runeberg föddes i staden. Vi kommer till Vasa och lunch 
serveras på restaurang Strampen innan en lokalguide tar oss 
med på en tur i den finska staden som ligger närmast Sverige. 
Cirka en tredjedel av stadens invånare är idag svensk talande. 
Vi checkar in på Sokos Hotel Vaakuna i Vasa och äter här 
kvällens middag.
Lördag. Efter frukost har du lite tid på egen hand i Vasa 
innan vi åker till Rauma, som 1991 var den första finska  
staden som placerades på UNESCOs Världsarvslista över 
kulturminnen. Under 1700-talet omgavs staden av en tull-
mur, som bokstavligen förhindrade staden från att byggas 
ut. När tullreglerna ändrades under 1800-talet utvidgades 
staden med ett flertal kvarter. Tid ges till lunch i Gamla 
Rauma innan vi gör en rundtur till fots med en lokalguide. 
Vi kommer sedan till Åbo, Finlands äldsta stad. Vi gör en 
rundtur innan bussen kör ombord på vår färja där gemensam 
middag väntar. Nu har vi tid för att handla i taxfreebutiken 
och kanske ses vi också i baren innan det blir dags att säga 
god natt.
Söndag. Vi njuter av den fina utsikten medan fartyget glider 
in genom Stockholms skärgård. Efter landgång (6.30) 
serveras en tidig frukost på Quality Hotel Nacka och vi 
samlar ihop våra intryck från resan innan bussen fortsätter 
till Odengatan 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. 
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelrum/insideshytt: 10 990:–
Tillägg för rum/insideshytt för eget bruk: 250:– per natt
Önskas utsideshytt tillkommer   400:– / hytt

Bottenviken Runt
6 juli – 7 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Uppsala kl. 9.30

Ta chansen och häng med! Det var så många som missade att följa med på denna resa tidigare. Så på begäran erbjuder vi 
dig nu åter chans att följa med på denna häpnadsväckande och upplevelserika resa.
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Midnattssolens land
med Inlandsbanan och Höga kusten
27/6 och 4/7 – 6 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Uppsala kl. 9 (ej från Uppsala 4/7)

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

Lördag. Bussen kör norrut genom ett grönskande Sverige 
till Järvsö för lunch på Stenegård. Vi passar på att besöka 
hantverkarna och njuta av örtagårdens alla dofter. Vi passe-
rar Ytterhogdal och Åsarna till Östersund för middag och 
övernattning på Clarion Hotel Grand. Kanske lockar en 
kvällspromenad längs Storsjön i sommarnatten? Kanske 
ser du Storsjöodjuret som sedan 1986 är fridlyst av Läns-
styrelsen i Jämtland!
Söndag. Efter en tidig frukost lämnar vi Östersund för en 
oförglömlig tågresa på Inlandsbanan genom en storslagen 
natur. På vägen stannar tåget för lunch på Bergmans Fisk 
i Vilhelmina och omkring klockan 15.20 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.

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

Foto: Carl-Johan Utsi
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Foto: Hanna Liljekvist – Destination South Lapland

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

Torsdag. Efter frukost ges tid att utforska Sundsvall på 
egen hand innan vi beger oss vidare. Vi kommer till fiske
läget Mellanfjärden där en sen lunch serveras i maritim 
miljö på Restaurang Sjömärket. Färden går vidare söderut. 
Åter i Stockholm omkring klockan 18.30. 
OBS! Hotel Scandic Ferrum är kontantfritt.
Pris per person i dubbelrum: 9 990:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt

Foto: Hanna Liljekvist –Destination South Lapland
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Följ med på en härlig sommarresa till Skåne! Vi gör en hel-
dagsutflykt till Ven och får höra den spännande historien 
om stjärnforskaren Tycho Brahes liv och leverne. Vi kom-
mer även till Övedskloster som är en av Sveriges förnämsta 
rokokobyggnader. Bor gör vi i kanten av studentstaden 
Lund med sin välbevarade stadskärna fylld av charmiga 
korsvirkeshus med stockrosor i full blom som klänger längs 
fasaderna.
Torsdag. Färden går genom ett sommarfagert Sverige. I 
Gamla Linköping stannar vi till och kan besöka de olika hant-
verkarna. Ett tips till alla gottegrisar, glöm inte att besöka 
Cloettas butik som är fylld av godis. Vidare till Gränna där 
lunchen serveras. Ankomst till Elite Hotel Ideon i utkanten 
av Lund för middag och övernattning i tre nätter. 
Fredag. Efter frukost åker vi till Landskrona och tar båten 
över till Ven där vi möts av vår buss som ska ta oss runt 
på ön. Ven fick under 1500talet stor ryktbarhet genom 
stjärnforskaren Tycho Brahe. I slutet av 1500-talet hade 
han på ön ett slott och ett avancerat forskningscentrum med 
observatorium. Här gjordes banbrytande arbeten och upp-
täckter 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. Middag på hotellet.

Lördag. Efter frukost går färden till Övedskloster, som idag 
är en av Sveriges förnämsta rokokobyggnader och under 
medeltiden fanns här ett kloster, där av namnet. Unikt med 
Övedskloster är att det byggdes under en relativt kort tids-
period under 1700-talets senare hälft och har inte ändrats 
sedan dess. Här visas vi runt i paradvåningarna och har 
också tid att njuta av de vackra trädgårdsanläggningarna. På 
anrika Östarps Gästgivargård väntar en god lunch. 
Vi åker därefter åter till Lund – den charmiga universitets-
staden med kullerstensgränder och korsvirkeshus. Här 
besöker vi Kulturen i Lund, som är ett museum fyllt med 
charmiga kulturhistoriska hus och vackra trädgårdsmiljöer. 
Här kan man stiga in i husen och uppleva livet i staden och 
på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Innan 
bussen tar oss åter till hotellet finns tid att upptäcka staden 
på egen hand. Middag på hotellet. 
Söndag. Frukost dukas fram och färden går till Ringsjö-
arna där släkten Bonde hälsar oss välkomna till ”Ringsjöns 
Pärla” Bosjökloster, det vita slottet på näset mellan sjöarna. 
Vi känner historiens vingslag under den guidade turen av de 
äldsta delarna. Färden går vidare till Toftaholms Herrgård 
för lunch i vacker miljö vid sjön Vidöstern mellan Ljungby 
och Värnamo. Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.
Pris per person i dubbelrum: 6 990:–
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt

Skåne med Ven
9 juli – 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 7.30, Södertälje kl. 8, Nyköpingsbro (södergående) kl 9

© Region Skåne. Foto: Anders Tukler
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Köpenhamn, Louisiana och Sofiero
13 juli – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 7.30, Södertälje kl. 8, Nyköpingsbro (södergående) 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!

Måndag. Färden går söderut och på Hamnkrogen i Gränna 
serveras lunch. Vi kommer till Sofiero Slott och Trädgårdar. 
Vi får höra om Sofiero under den guidade rundturen i parken. 
Historien om Sofiero som börjar 1864. Då byggde kronprins 
Oskar och hans hustru Sophia sitt sommarslott. 1905 fick 
Sofiero nya ägare då sonsonen Gustaf Adolf gifter sig med 
Margareta från England och fick Sofiero i bröllopspresent. 
Det var också då som trädgården fick en mera framträdande 
roll. Margareta var mycket kunnig om trädgårdar och på 
Sofiero anlades helt nya områden av rabatter, stenläggningar 
och planteringar. När Margareta gick bort 1920 fortsatte 
kronprins Gustaf Adolf arbetet i trädgården varje sommar. 
Middag och övernattning på Elite Hotel Marina Plaza,  
centralt beläget i Helsingborg.
Tisdag. Efter frukost beger vi oss med färjan den korta biten 
över Öresund till Helsingör och vidare till det världsberömda 
konstmuseet Louisiana, vackert beläget vid Öresund. Här 
går vi på egen hand runt i de aktuella utställningarna. 
 

Sommarens stora utställning ”Fantastiska Kvinnor – surre-
alistiska världar – från Frida Kahlo till Dorothea Tanning” 
sätter fokus på kvinnliga konstnärers bidrag till surrealismen. 
Med över 250 verk av 30 kvinnliga konstnärer vågar vi nästan 
lova att detta blir årets höjdpunkt i konstvärlden!
Den vackra skulpturparken skall inte missas! Fyllda av intryck 
åker vi den korta sträckan till Köpenhamn och här ges tid till 
lunch och egna strövtåg. Resan går sedan över Öresunds-
bron för en sen middag och övernattning på centralt belägna  
Scandic Stortorget i Malmö. 
Onsdag. Frukost smakar bra och sedan beger vi oss till fina 
Toftaholms Herrgård vid sjön Vidöstern mellan Ljungby 
och Värnamo. Här serveras lunch i trevlig miljö. Åter i 
Stockholm omkring klockan 20. Lunch ingår ej dag 2. 
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelrum:  4 790:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 300:– per natt
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Jesus Christ Superstar är utan att överdriva en av världens största musikalsuccéer genom tiderna. Sedan Broadwaypre-
miären 1971 har den älskade rockoperan av Andrew Lloyd Webber och Tim Rice satts upp i en mängd olika utföranden 
både på scen och vita duken och setts av miljontals människor världen över. Nu är det dags att uppföra föreställningen 
på en av de mest spektakulär platser! Nu är det klart att Peter Stormare kommer att spela rollen som den flamboyante och 
cyniske kung Herodes i ”Jesus Christ Superstar” i Dalhalla i sommar. Stormare har inte stått på en svensk teaterscen sedan 
han spelade Jean i nypremiären av Ingmar Bergmans uppsättning av ”Fröken Julie” på Dramaten i början av 90-talet.  
I rollen som Jesus ser vi Guldmasken-belönade Linus Wahlgren, som senast gjorde stor succé som huvudrollsinnehavare i 
musikalen The Book of Mormon.

För 360 miljoner år sedan föll en meteor från rymden. Den föll över Dalarna och resultatet blev Siljansringen och den 
omkringliggande Siljansbygden. Hela traktens berggrund påverkades och bildade en spännande sammansättning i färg-
rika vertikala ränder som är olika jord och berglager, varav kalk har blivit lätt att komma åt. Dalhalla, eller Draggäng-
arna som det tidigare hette, är namnet på ett f d kalkbrott, mitt i skogen utanför Rättvik, där brytningen upphörde 1990. 
Dalhalla är idag en internationellt etablerad spelplats och bl. a beskriven som en av de mäktigaste och vackraste utomhus-
arenorna i Europa. 
Onsdag. Bussen kör till Sala där kaffe och smörgås serveras. Färden går vidare och i Falun tilldelas vi rum på Scandic 
Lugnet i utkanten av Falun. Middag serveras 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 en god 
natts sömn.
Torsdag. Frukost dukas fram. 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. 
Åter i Stockholm omkring klockan 18.30.
Pris per person i dubbelrum: 3 690:–
Tillägg för rum för eget bruk: 300:–

Jesus Christ Superstar i Dalhalla 
med besök på Carl Larssongården
15 juli – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 12
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Höga Kusten med Ulvön
16 juli – 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Uppsala kl. 9

Höga Kusten har alltid varit ett populärt resmål. I det omväxlande landskapet ser vi mäktiga, skogsbeklädda berg som 
stupar brant ned i havet, sandstränder, fiskelägen och spännande öar. Detta landhöjningsområde är idag klassat som 
Världsarv av UNESCO.

Torsdag. Färden går norrut och lunch serveras på Restaurang 
Sjömärket i en gammeldags fiskeby, Mellanfjärden. Bussen 
rullar vidare förbi Sundsvall till Lunde där den tre ton tunga 
skulpturen minner om händelserna i Ådalen 1931. Middag 
och övernattning två nätter på First Hotel Kramm i Kramfors.
Fredag. Efter frukost tar vi bussen till Ullånger för en härlig 
båttur till Ulvön. På förmiddagen bjuds kaffe och väl iland 
på Ulvön väntar lunch på Skärgårdshotellet. Båten tar oss 
tillbaka till Ullånger där vi gör ett besök på Mjälloms Tunn-
bröd. Vi får höra om tunnbrödets och bageriets historia, 
från dåtid till nutid och i butiken kan du köpa krispiga och 
goda tunnbrödssorter till fabrikspriser men även andra 
delikatesser från Höga Kusten. Vi upplever den storslagna 
hängbron över Ångermanälven som har en längd av 1 800 
meter och tillhör en av världens längsta hängbroar. Tillbaka 
på hotellet väntar middag.
Lördag. Efter frukost går färden till Döda Fallet och vi 
hör historien om Vildhussen. I Utanede besöker vi den 
märkliga Thailändska Paviljongen, mitt i den norrländska 
skogen. Lunch serveras under dagen och färden går vidare 
längs Indalsälven till Sundsvall. Middag och övernattning på 
centralt belägna Elite Hotel Knaust.

Söndag. Frukost serveras och färden går till Hudiksvall. 
Sedan svänger vi mot Delsbo och åker den gamla fäbod-
vägen till Järvsö för lunch på Stenegård. Vi passar på att 
besöka hantverkarna och njuta av örtagårdens alla dofter. 
Åter i Stockholm omkring klockan 19.
Pris per person i dubbelrum:  6 290:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt
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Thomas Petersson, Ola Forssmed, Sussie Eriksson med flera 
bjuder på ett komiskt kaos i Ray Cooneys klassiska fars.
Doktor Ljung (Thomas Petersson) står inför sin livs vikti-
gaste dag. Han ska hålla föredrag inför 250 kirurger som 
rest från hela världen till vackra Kalmar, och hela hans  
karriär står på spel. På plats är naturligtvis också hans 
högsta chef och dessutom hans fru. Ingenting får gå fel! Men 
bara några minuter innan gästerna anländer får han ovän-
tat besök av Maria som han inte sett på evigheter. De hade en 
kort passionerad affär för 18 år sen och nu avslöjar hon en 
oväntad hemlighet: Hon blev gravid efter deras kärleksnatt 
och födde en son. Nu har sonen fyllt 18, blivit myndig, och 
fått händerna på informationen att han minsann HAR en 
pappa vid liv, och som tydligen jobbar som doktor på detta 
sjukhus. Nu är sonen på väg dit i en desperat jakt på sin 
pappa. Medan doktor Ljung försöker hålla både sin karriär 
och sitt äktenskap intakt, virar han in sig i ett nät av galna 
lögner som blir mer och mer komplicerade att hålla reda 
på. Till sin hjälp tar han också in sin godtrogne, bäste vän; 
doktor Johansson (Ola Forssmed) som tvingas hjälpa till i 
det invecklade kaoset som även inkluderar en misstänksam 
polis, en livsfarlig översköterska, en showsugen doktors-
kollega och en senil gubbe vilse på sjukhuset.
Farskarusellen snurrar snabbare och snabbare i denna 
twistfyllda fars För första gången möts de komiska genierna 
Thomas Petersson och Ola Forssmed på samma scen, dess-
utom förstärkta av publikfavoriterna Sussie Eriksson som 
den pålitliga översköterskan och Andreas Nilsson som den 
senila gubben samt en stark ensemble.
Krusenstiernska teatern kommer även denna sommar ha 
utomhusteater för trettonde året i rad. Många år har det 
varit utsålda hus med över 30 000 besökare.
Torsdag. Resan går till pittoreska sommarstaden Söder-
köping vid Göta Kanal. Här serveras lunch i traditionell 
brunnsmiljö på Söderköpings Brunn. Färden går vidare till  
Kalmar och vi tilldelas våra rum för två nätter på centralt 
be lägna Best Western Plus Kalmarsund Hotel. Sedan samlas  
vi klockan 18 för en kort promenad då vår reseledare berät-
tar om stadens historia. Gemensam middag på hotellet.

Fredag. Efter frukost går färden till Öland och sommar-
staden Borgholm. Här ges tid till lunch på någon av de 
många restaurangerna. Tillbaka i Kalmar serveras en tidig 
middag på hotellet. Sedan beger vi oss till Krusenstiernska 
Gården för att inta våra platser till den efterlängtade före-
ställningen. Tänk på att det är en utomhusteater så ta gärna 
med filt och regnkläder.
Lördag. Frukost dukas fram och sedan går bussen till Kosta 
Glasbruk. 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: 4 690:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt

Krusenstiernska Teatern
ger skrattfesten Pappor på prov
16 juli – 3 dagar, avresa från Uppsala kl. 7.15, Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9, Nyköpingsbro (södergående) kl 10
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Fredriksdalsteatern
ger Pang i bygget!
17 juli – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30, Nyköpingsbro (södergående) kl 9.30

John Cleese fyller 80 år och Eva Rydberg hyllar i sommar sin idol med en ny uppsättning av Pang i bygget. John Cleese 
gav sin välsignelse och Fredriksdalsteatern blir först i Europa med att presentera hans egen scenversion av Fawlty Towers  
– världens mest älskade komediserie. På Fredriksdalsteatern kommer vi åter att få möta de skådespelare som senast  
lyckades så perfekt med att pricka in originalkaraktärernas tajming och få det engelska badhotellet att leva upp även på 
svenska – Adde Malmberg som Basil, Eva Rydberg som Sybil, Birgitta Rydberg som Polly, Kalle Rydberg som Manuel,  
Ewa Roos som Mrs Richards och så förstås Håkan Mohede som Majoren.

Fredag. I denna ljuva sommartid går färden söderut till 
Taberg utanför Jönköping. Här serveras lunch i Toppstu-
gan med en underbar utsikt över nejden. Vi kommer till 
Helsingborg för middag och övernattning i två nätter på 
mycket centralt belägna Elite Hotel Marina Plaza.
Lördag. Frukosten står framdukad och sedan tar vi båten 
till Helsingör. Vi strosar i den gamla bevarade stadskärnan 
med dess pittoreska bebyggelse och lunchställe väljer du 
själv idag. Den som vill kan handla till fördelaktiga priser 
innan vi återvänder till Helsingborg. Under eftermiddagen 
kommer vi till Fredriksdals Trädgårdar för en guidad tur där 
vi njuter av den härliga miljön samt intar middagen i Teater-
caféet. Sedan väntar årets publiksuccé!
Söndag. Frukosten smakar bra och sedan beger vi oss till 
Toftaholms Herrgård vid sjön Vidöstern mellan Ljungby 
och Värnamo. Sedan 1389 har det funnits en inbjudande 
gård just på den här platsen. Här fann till exempel Gustav 
Vasa inte bara en välkomnande fristad när han flydde från 
danskarna, här mötte han också den unga, vackra Katarina 
Stenbock som så småningom blev hans fru. Här serveras 
lunch i anrik miljö. Åter i Stockholm ca klockan 19.30.
Lunch ingår ej dag 2. 
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelrum 4 590:–
Tillägg för rum för eget bruk: 300:– per natt

Foto: Mikael Lindell Bohlin
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Hardangervidda
med Flåmsbanan och båttur i norska fjordar
23 juli – 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 7.30

Välkommen att följa med till Norge och färdas genom en underbar natur med djupa fjordar, höga fjäll och vackra 
dalgångar. Under resan bor vi i tre nätter på Bardøla høyfjellshotell i den kända turistorten Geilo. För dig som gillar 
vandring kan du se fram mot en eftermiddag i den norska högfjällsnaturen!

Torsdag. Färden går förbi Karlskoga, Karlstad, 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 Bardøla Høyfjellshotell.
Fredag. Efter frukost väntar en fantastisk utflyktsdag. Vi 
åker till Eidfjord, beläget längst in i Hardangerfjorden. Här 
besöker vi Hardangervidda Natursenter som ligger i drama-
tisk och vacker ”Vestlandsnatur”. Här finns utställningar 
av olika slag men det mest fantastiska är Supervideografen. 
Med hjälp av teknikens under bjuds en fantastisk upp levelse 
mellan höga fjäll och djupa fjordar med nervpirrande film-
sekvenser 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 höj-
den i den sagolikt vackra naturen eller gå in till centrum för 
lite shopping? Middagen står framdukad på hotellet.

Lördag. 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 snö-
täckta 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.
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. 
Lunch ingår ej dag 2. 
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelrum:  6 990:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 350:– per natt
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Lördag. Färden går norrut till Carl von Linnés älskade 
Hammarby som ligger strax utanför Uppsala. Här möter 
en guide som visar oss och berättar den fascinerande  
historien om mannen som gav blommorna sina namn.  
Gården Hammarby är en av Sveriges mest stilriktigt be va-
rade 1700-talsgårdar. Den köptes av Carl von Linné som 
hans sommarställe. Färden går in till Uppsala där lunch 
serveras. Vi fortsätter till Örbyhus slott där en guide tar 
oss runt i slottet och berättar dess spännande historia. 
Det var här som den berömda historien om den förgiftade 
ärtsoppan utspelade sig då den avsatte kungen, Erik XIV, 
dödades genom arsenikförgiftning av sin halvbror år 1577. 
Resan går vidare till Clarion Hotel Winn, centralt beläget 
i Gävle. Ta gärna med badkläder för ett dopp i inomhus-
poolen! Gemensam middag på hotellet.

Söndag. Efter hotellets frukost tar vi en sväng till Gamla 
Gefle, ett område med äldre bebyggelse som klarade sig 
undan den stora stadsbranden 1869. Vi får höra historien 
om Joe Hill, diktaren, sångaren och agitatorn som föddes 
här 1879.  Färden går vidare till Bönan – ett litet välbevarat 
fiskeläge norr om Gävle och där finns möjlighet att köpa 
pinfärsk nyrökt fisk. 
Lunch dukas fram på Engeltofta som är en praktfull gross-
handlarvilla, belägen med vacker utsikt över Gävlebuktens 
norra strand. 
Färden går vidare till Lövstabruk som en gång i tiden 
var landets största järnbruk. Här finns inte bara ett helt 
1700-tals samhälle utan även en av Sveriges vackraste  
1700-tals herrgårdar. Vi möts av en guide som tar oss med 
på en historisk resa i herrgården. 
Här visas vi runt i herrgården med matsal, salonger, bibliotek 
samt det kopparfyllda köket. 
Åter i Stockholm omkring klockan 18. 
Pris per person i dubbelrum:  2 890:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 250:–

Sommar i Uppland
Linnés Hammarby, Örbyhus Slott, Lövstabruk
25 juli – 2 dagar, avresa från Södertälje kl. 7.30, Stockholm kl. 8.30 
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Tisdag. 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.
Onsdag. Efter frukost väntar en dag av intryck då vi åker 
genom Lappland, Sveriges sista vildmark. Under dagen ges 
möjlighet till lunch och sedan går färden längs Torne Träsk 
och Abisko nationalpark. Efter en lång dag med vackra 
synintryck väntar övernattning och gemensam sen middag 
på Björkliden Fjällby.

Torsdag. Frukost dukas fram och därefter bär det av 
över Riksgränsen till Norge. Vi stannar till för lunch på 
Tjeldsundbrua i Evenskjer. Nu väntar en dag med fantastiska 
naturscenerier med majestätiska berg, kristallklara vatten 
och vita stränder på vår väg till Lofoten. Inte att förglömma 
är det speciella ljus som råder i öriket, ett ljus som fått många 
resenärer att återkomma till Lofoten. Till Lofoten kommer 
också konstnärer från hela världen, fascinerade av de härliga 
färgerna i den unika naturen. Framme i Svolvaer tilldelas 
våra rum och middag dukas fram på Thon Hotel Lofoten. 

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

Följ med till det saltstänkta Lofoten med många underbara naturscenerier. Här finns djupa fjordar, vackra fjäll och 
ljusa kvällar. Under resan till Lofoten färdas vi omväxlande vid öppet hav, djupa dalar, fjordar, sund och höga berg i 
gudomligt vacker natur. Lofoten har idylliska fiskelägen, ett mycket rikt fågelliv och är ett omtyckt turistmål. Under resan 
upplever du Lofoten som ett sagoland. Detta landskap är otroligt vackert med frodig grönska och dramatiska svarta fjäll 
som stupar rakt ner i havet. 

Foto: Terje Rakke – visitnorway.com
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Fredag. 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 mat-
säckspaket 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 havs-
örn på nära håll. Ta med varma kläder för denna tur.
Enklare middag ombord bestående av fisksoppa och flat-
bröd. Åter till hotellet i Svolvaer väntar en god natts sömn.
Lördag. Efter en tidig frukost lämnar vi Lofoten och nu 
väntar färjefärd från Svolvaer till Skutvik. Resan går vidare 
med buss på norska fastlandet till Sverige. Middag och över-
nattning på Tärnaby Fjällhotell.
Söndag. Efter frukost beger vi oss söderut, omgivna av 
vacker natur, längs vattendrag och genom skogar. I när-
heten av Vilhelmina bjuds det lunch innan vi far vidare 
förbi Dorotea och Ramsele till Sundsvall. Middag och över-
nattning på anrika Hotel Knaust.

Måndag. En tidig frukost dukas fram och vi beger oss 
söder ut till Murberget, Västernorrlands museum där vi 
möter utställningar om historia, slöjd och sägner från dåtid 
till modern tid. Vi fortsätter sen till det genuina fiskeläget  
Mellanfjärden. Här serveras lunch på Restaurang Sjö märket. 
Åter i Stockholm omkring klockan 19. 
Lunch ingår ej dag 2 och 5. 
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelrum:  12 390:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt
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Kryssning på Siljan
med Carl Larsson, Anders Zorn, Jobs Handtryck
27 juli – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 8

Måndag. 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. 
Resan går vidare till Hantverksbyn i Rättvik med ett stort 
sortiment av traktens hantverk. Vi åker in i Rättvik och 
de som vill följer med ut på den berömda Långbryggan. 
Vi ser kyrkstallarna på kyrkbacken och sedan kommer vi 
till Nittsjö Keramik där vi ges möjlighet att handla andra-
handssortering 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 
historia går tillbaka till 1886, då Anders Zorn förvärvade  
en tomt intill Mora kyrka. Hit flyttade han en liten timmer-
stuga 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. På väg tillbaka till vårt hotell stannar vi till i Hant-
verksbyn. Frossa i genuint hantverk! Tillbaka på hotellet 
väntar gemensam middag. 
Onsdag. Efter frukost åker vi över Sollerön och på Siljan-
snäs Hotell dukas lunchen fram. Färden går sedan genom 
de gamla byarna Almo och Alvik till Jobs Handtrycks  
fabriksbutik i Västanvik. Här kan du njuta av den anrika 
produktionen och kanske unna dig något riktigt fint. 
Åter i Stockholm omkring klockan 17.30.
Pris per person i dubbelrum:  5 490:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt
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Opera på Läckö Slott
ger Tintomara
31 juli – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 10, 
Södertälje kl.10.30
 
Följ med och upplev sommaroperan på Läckö Slott! En 
omtyckt tradition ibland många operaälskare. I sommar 
ges operan Tintomara som grundar sig på Carl Jonas Love 
Almqvists roman ”Drottningens Juvelsmycke”. Det är 
berättelsen om den androgyna gestalten Tintomara, som 
här återberättas i Lars Johan Werles vackra och melodiösa 
opera från 1973. Slottets öppna borggård med dess maka-
lösa akustik kommer än en gång att fyllas av en fantastisk 
föreställning. I titelrollen ser vi Emma Sventelius, som just 
inlett en strålande utlandskarriär. Det kommer att bli en 
upplevelse att minnas länge!
 
Fredag. Bussen kör till Arboga där vi serveras kaffe med 
smörgås. Färden går vidare och på eftermiddagen kommer 
vi till Skara Stadshotell där vi tilldelas våra rum och en tidig 
middag dukas fram. Sedan beger vi oss till Läckö slott som 
ligger majestätiskt på en udde i Vänern. Efter en fin före-
ställning åker vi till vårt hotell.
 
Lördag. Efter frukost går färden till Falköping och dess 
kända ostbutik. Vi får möjlighet att provsmaka några av 
ostarna och får höra om produktionen. I Broddetorp vid 
Hornborgasjön ligger konstnären Göran Löfwings ateljé.  
Vi serveras kaffe, ser tavlorna och får höra om hur de har 
skapats med inspiration av naturen runt Hornborgasjön. 
Lunch serveras på trevliga Kanalhotellet vid Karlsborg. 
Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.
Pris per person i dubbelrum: 3 490:–
Tillägg för rum för eget bruk: 250:–

Opera på Skäret ger Turandot
–vi bor på Grythyttans Gästgivaregård 
2/8 – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 9.30

OBS! Vi har även dagstur till Opera på Skäret, se sidan 7 
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 varje  
sommar de stora verken ur operahistorien. Sångare från 
världens alla hörn kommer för att sjunga i det mytom-
spunna operahuset med sin numera världsberömda akustik.  
Sommarens föreställning är Giacomo Puccinis storslagna 
opera om den grymma prinsessan Turandot. Dramatik 
och smäktande arior där den älskade tenorarian Nessun 
Dorma med dess berömda klimax utgör den musikaliska 
höjdpunkten.
Opera på Skäret utlovar internationella sångare på topp-
nivå i två lag under ledning av den italienske dirigenten 
Lorenzo Coladonato.
Söndag. Färden går till Ramnäs för lunch. Resan går 
vidare till Skärets operascen som är inomhus. Vi intar 
våra parkett platser och njuter av årets fantastiska opera - 
före ställning Puccinis Turandot som börjar klockan 15.  
Föreställningen är omkring tre timmar inklusive paus. 
Sedan väntar trerätters middag och övernattning på  
Grythyttans Gästgivaregård.
Måndag. Efter frukost ges tid att ta en promenad i Gryt-
hyttan innan vi tar farväl av den mysiga miljön. Vi kommer 
till Loka Brunn för en guidad tur på området och i museet, 
brunnsdrickning, och lunch i den anrika miljön. 
Åter i Stockholm omkring klockan 18.30.
Pris per person i dubbelrum: 3 990:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 300:–

Foto: Petter Magnusson
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Onsdag. Färden går in i Värmland och lunch dukas fram 
på Gate Gästgiveri. Vi kommer sedan till gränslandet 
Morokulien för att titta på fredsmonumentet från 1914. Vi 
fortsätter in i Norge för middag och övernattning på Quality 
Hotel Strand Gjøvik.
Torsdag. Efter frukost åker vi vidare och naturen blir vildare 
och vackrare längs Rondane Nationalpark och genom Otta-
dalen. Dagens lunch består av medhavd matsäck (baguette 
med ost och skinka, 1 frukt samt dryck) 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 sago-
landskap med majestätiska snöklädda bergstoppar, vackra 
vatten fall, den vilda gröna naturen och den magiskt blå  
fjorden som sedan 2005 är med på UNESCOs Världsarvs-
lista. 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, fort-
sätter resan med buss längs den berömda Örnvägen. Snart 
kommer vi ut i kustbandet via broar och färjor till Molde för 
middag och övernattning på hotell Scandic Seilet.
Lördag. Efter frukost lämnar vi Molde för en tur på den 
kända Atlanterhavsveien, som länkas samman av broar och 
vägbankar mellan holmar och skär. En naturupplevelse av 

stora mått! Vi åker även genom Atlanterhavstunneln och 
i Kristiansund ges möjlighet till lunch. Även under efter-
middagen åker vi genom storslagen natur, vår väg kantas 
av berg och grönska i kustsbandet. Framåt kvällen kommer 
vi till Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Vi tilldelas 
våra rum, intar gemensam middag och sover gott efter en 
innehållsrik och givande dag.
Söndag. Frukosten smakar bra och vi möter vår lokalguide 
för en två timmars tur i Trondheim då vi får höra om stadens 
spännande historia. Staden är en riktig pärla med grönskande 
parker och blommande trädgårdar och lustigt målade trähus. 
Färden går vidare in i Sverige och lunch serveras på Enafors-
holms Fjällgård i Duved. Vidare genom Åre till Östersund. 
Vi checkar in på vårt centralt belägna Clarion Hotel Grand i 
Östersund och därefter är det dags för en gemensam middag. 
De som vill tar en kvällspromenad längs Storsjöns strand och 
spanar efter det fridlysta Storsjöodjuret!
Måndag. Efter frukost går färden genom till Medelpad. Här 
serveras lunch på anrika Hotel Knaust i Sundsvall. 
Åter i Stockholm omkring klockan 20. 
Lunch ingår ej dag 3 och 4. 
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelrum: 9 890:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 400:– per natt

Atlanterhavsveien
med Örnvägen och båttur på Geirangerfjorden
5 augusti – 6 dagar, avresa från Stockholm 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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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 aukto-
riserad lokalguide för en stadsvandring genom de mysiga 
gränderna innanför ringmuren. Vi ser Almedalen, Dom-
kyrkan 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. Lunch serveras på Restaurang 
Majstregården. Sedan far vi till Bottarvegården som är en 
museigård från 1800-talets mitt, här visas hur folket levde 
på en storbondes gård förr. Möbler och lösöre finns bevarat 
och här finns även en hantverksbutik. 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. En lättare lunch serveras på Café 
Smultronstället och under eftermiddagen kommer vi även 
till Krusmyntagården med sin kaskad av dofter från örter. 
Här kan du handla med dig hem av alla sorts kryddor, oljor 
och tvålar! 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 15.20 för att bege oss till färjan 
som går klockan 16.30. Istället för att lunch ingår denna dag 
så ingår enklare middag på båten. Efter fyra sköna och inne-
hållsrika dagar är vi åter i Stockholm omkring klockan 21.
Pris per person i dubbelrum: 7 690:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt

Gotland
10 augusti – 4 dagar, avresa från Uppsala kl. 9.30, Stockholm kl. 11
13 augusti – 4 dagar, avresa från Uppsala kl. 8, Stockholm kl. 9.30

”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. 
OBS! På avresan 13/8 kastas programmet om så lammgrillningen är på ankomstdagen. Fri dag är 14/8 och sista dagen 
åker vi söderut (nedan dag 2) innan vi tar färjan hem. Besöket på Stenmuseet utgår.
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Rhapsody in Rock på Dalhalla 
15 augusti – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 11

Det är nu tio år sedan Robert Wells och Rhapsody In Rock stod på Dalhallas scen. Under åren 1998-2010 var Robert 
Wells konsertprojekt en stor del av arenans program. Med symfoniorkestrar, svenska och utländska sånggäster, dansare, 
specialkomponerade fyrverkerier, stuntmän, TV inspelningar och skräddarsydda scener har Rhapsody In Rock satt sin 
tydliga markering i Dalhallas historia. Robert Wells och hela ensemblen har sedan 1998 rekordet i antal framträdanden 
med 59 konserter varav 55 utsålda. TV konserterna har visats i Norden och även Kina och USA som har förstått att 
Dalhallas scen är unik i sitt slag.
Med höstens stora succé i bagaget återvänder man nu till Dalhalla med en festföreställning som går All In och special-
komponeras för Dalhalla. Med 50-talet medverkande och hemliga sånggäster kommer publiken tas med på en musikalisk 
och spektakulär resa i äkta Rhapsody In Rock känsla. 
Vid tiden för katalogens tryckning är ej artister klara, se vår hemsida för uppdateringar.
För 360 miljoner år sedan föll en meteor från rymden. Den föll över Dalarna och resultatet blev Siljansringen och den 
omkringliggande Siljansbygden. Hela traktens berggrund påverkades och bildade en spännande sammansättning i fär-
grika vertikala ränder som är olika jord  och berglager, varav kalk har blivit lätt att komma åt. Dalhalla, eller Draggäng-
arna som det tidigare hette, är namnet på ett f d kalkbrott, mitt i skogen utanför Rättvik, där brytningen upphörde 1990. 
Dalhalla är idag en internationellt etablerad spelplats och bl. a beskriven som en av de mäktigaste och vackraste utomhu-
sarenorna i Europa.

Lördag. Bussen kör till Sala där kaffe och smörgås serveras. 
Färden går vidare och i Falun tilldelas vi rum på Scandic 
Lugnet i utkanten av Falun. Middag serveras 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 en 
god natts sömn.
Söndag. Frukost dukas fram. Färden går till Carl Larssons 
hem i Sundborn, ett allkonstverk som Carl och Karin Lars-
son skapat tillsammans. Med sitt måleri har Carl Larsson 

gett oss en nationalskatt. Karin var utbildad på Konst-
akademin 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. 
Åter i Stockholm omkring klockan 18.30. 
Pris per person i dubbelrum: 3 690:–
Tillägg för rum för eget bruk: 300:– 

Hemliga Resan
8 augusti – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 8

Lördag.   Så spännande att inte veta vart resan går 
Men vi kan lova att du en upplevelse får!

Söndag.   Tillsammans med andra som gillar äventyr 
När vi mot hemliga mål nu bussen styr!

Åter i Stockholm omkring klockan 18.
Pris per person i dubbelrum: 1 990:–
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– 
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Dalslands Kanal
och Läckö Slott 
20 augusti – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9

Torsdag. Vi åker längs Mälarens södra sida förbi Örebro och 
över Kilsbergen. Lunch serveras på Ölme Herrgård. Snart 
når vi det vilda och vackra Dalsland och besöker Gammel-
gården i Bengtsfors, Västsveriges största friluftsmuseum. 
Middag och övernattning på First Hotel Bengtsfors.
Fredag. Frukost smakar bra och sedan väntar en tur på Dals-
lands kanal som många anser vara världens vackraste kanal 
med sina 254 km och 31 slussar. En enda mil är grävd kanal 
och resten är naturligt sjösystem. Båtturen startar i Bengts-
fors och avslutas vid kanalens största sevärdhet Akvedukten 
i Håverud, en genialisk lösning på ett stort problem. Det 
verkade inte möjligt att bygga en kanal och slussar här p.g.a. 
den mjuka berggrunden och den djupa kanjonliknande 
dalen där älven störtade fram. Den ansvarige för projektet, 
Nils Ericsson, förordade att en akvedukt skulle byggas över 
den svåraste delen och att kanalens övre del skulle läggas på 
en hylla på berget. Detta gjorde man och nu finns även en 
järnvägsbro och en landsvägsbro på samma plats! Under vår 
tur serveras lunch ombord. Under eftermiddagen besöker 
vi Dalslands Konstmuseum. Här rymmer det bästa av land-
skapets konst- och hantverkshistoria, måleri, silver, allmoge-
möbler, bruksföremål, keramik och trä. Museet har två stora 
konsthallar och ett mindre galleri där utställningarna växlar. 
Middag i glada vänners lag på hotellet!
Lördag. Frukost serveras och det är dags att ta farväl av 
Dalsland. Färden går nu söder om Vänern genom Väster-
götland till Läckö slott, som ligger vackert på en udde. Här 
möter en guide oss och vi får en intressant visning av slottet. 
En sen lunch äter vi på en av Sveriges äldsta gästgivargårdar 
– Forshem. Åter i Stockholm omkring klockan 19.30.
Pris per person i dubbelrum:  4 590:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt  

Foto: Roger Borge

Foto: Martina Olofsson
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Den stora trädgårdsfesten på Sofiero slott är för många 
trädgårdsälskare årets höjdpunkt. Trädgårdsfesten bjuder 
på inspiration, kunskap, försäljning av blommor, växter 
och allt som har odling som gemensam nämnare. Det här 
evenemanget som andas fest och trädgårdsglädje lockar 
varje år mängder av besökare. Svenska vingårdar har de 
senaste åren fått ett rejält uppsving och vi kommer att besöka 
två av dem, prova gårdens viner och få höra hur det är att 
odla vin på våra breddgrader.
Fredag. Vi färdas söderut genom ett sommarfagert Sverige. 
I Ödeshög äter vi lunch och fortsätter färden längs med 
Vättern, genom Småland, vidare in i Skåne. I Nyhamnsläge 
ligger Kullabergs vingård som satsar på kvalité och har fått 
flertalet utmärkelser för sina viner. Här visas vi runt bland 
vinrankorna och får prova två av deras viner. Övernattning 
och middag på hotell i kanten av Helsingborg.
Lördag. Efter hotellets rikliga frukostbuffé åker vi den 
korta biten till Sofiero slott. Här pågår en av årets absoluta 
höjdpunkter på Sofiero – ”Den stora Trädgårdsfesten”.  
Vi möts av inspirerande idéträdgårdar skapade av olika  
kreatörer och trädgårdskonst på hög nivå. Allt för att ge inspi-
ration och idéer till den egna trädgården eller balkongen.  
På plats finns experter som kan svara på det mesta som 
rör trädgårdar. Här finns det mesta att köpa med sig hem 
som rör trädgårdar, balkongodlingar och naturligtvis när-
producerade matprodukter.

Efter ett par timmar på Sofiero färdas vi till Arilds vingård 
som ligger vackert på Kullahalvön. Här startade familjen 
Ivarsson sin verksamhet 2007, först i en liten skala men 
numera har de flertalet olika viner, cider och snapsar i sin 
produktion. Vi får en presentation av verksamheten, provar 
några av gårdens viner och serveras en sen lunch. 
Färden fortsätter till Båstad och Norrvikens trädgårdar som 
är berömd för sina anläggningar i olika stilar, skapade av 
Rudolf Abelin i början av 1900-talet. Han var en visionär 
som inspirerades av olika länder och tidsepoker, för att 
sedan ge var trädgård sin egen speciella karaktär. Här har 
vi tid att strosa runt och njuta av anläggningarna. Middag 
på hotellet.
Söndag. Frukost och därefter startar vi återresan mot 
Stockholm. Ljungbergmuseet ligger vackert vid Lagans 
strand mitt i Ljungby. Vi visas runt i museet och kan se 
och höra om Sven Ljungberg och Ann Margret Dahl-
quist-Ljungbergs konstnärliga gärning. En sen lunch väntar 
på oss i Gamla Linköping på Wärdshuset. Glöm inte det 
viktiga för alla gottegrisar – besök Cloettas fabriksförsälj-
ning som ligger precis bredvid Wärdshuset. 
Åter i Stockholm omkring klockan 19.
Pris per person i dubbelrum: 4 790:–
Tillägg för rum för eget bruk:  250:– per natt

Stora trädgårdsfesten på Sofiero slott
och Skånska Vingårdar
28 augusti – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30, Nyköpingsbro (södergående) kl 9.30
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Fredag. Färden går söderut och lunch serveras i Gränna. 
Under eftermiddagen gör vi ett besök på Bruno Mathsson 
Center i Värnamo. Här möter en guide som berättar om 
Bruno som var en särpräglad, egensinnig, småländskt envis 
och klurig konstnär. Han levde med och för sin konst och 
tycktes aldrig förtröttas i sin iver att skapa nya möbler för 
en ny tid. Än idag räknas han till de mest inflytelserika  
ikoner inom svensk design. Middag och övernattning på 
Elite Stadshotellet i Växjö. 
Lördag. Efter vår frukost åker vi till Huseby bruk där vi får 
en intressant visning av Fröken Florence vackra nyklassi-
cistiska herrgård – som i folkmun kallas för Slottet. Herr-
gården som stod färdigt 1844 har en orörd interiör från 
förra sekelskiftet. På vandringen genom de vackra rummen 
får vi höra om hur livet tedde sig här när herrgården var full 
av liv. Vi äter en lättare lunch och beger oss till Älmhult för 
en guidad tur på det relativt nyöppnade IKEA museet. 
Historien börjar med en ung Ingvar Kamprad som vill sälja 
heminredning med form och funktion till låga priser. Hur 
får han idén? Varifrån kommer hans vilja att skapa en bättre 
vardag för de många människorna? Vi tittar närmare på 
1800-talets småländska vardagsliv, Ingvar Kamprads egen 
uppväxt på gården Elmtaryd och det svenska samhällets 
omvandling under 1900-talet, där hemmet och bostaden 
står i centrum för visioner och reformer. 
Utställningen tar oss genom miljöerna, livsvillkoren 
och tidsandan i Sverige som leder fram till en ung pojkes  
växande affärsrörelse. 
Till middag kommer det att serveras klassisk hyttsill i Puke-
bergs glasbruk. När glasblåsarna går hem dukas långborden 
upp i hyttan. Maten består av stekta isterband, fläsk, saltsill 
tillagad med lök och grädde, bakad potatis med aromsmör, 
smör och bröd. Vi avrundar med klassisk småländsk ost-
kaka. Till maten bjuds trubadurunderhållning med mycket 
traditionella småländska och svenska sånger. Tillbaka på 
vårt hotell väntar en god natts sömn. 
Söndag. Efter frukost beger vi oss till Glasriket. Här 
sträcker sig traditionen att tillverka munblåst glas flera 
hundra år tillbaka i tiden. Glasbruken ligger tätt och alla har 
de sin egen identitet. Slutet av 1800-talet var glasbrukens 
tid, hela 77 glasbruk etablerades i Sverige och fler än hälften 
av dem låg här i Småland. Vi besöker Kosta Glasbruk där vi 

får en intressant visning och naturligtvis även möjlighet att 
handla av deras vackra glasprodukter. Lunch serveras under 
dagen och vi beräknas vara åter i Stockholm klockan 18.30.
Pris per person i dubbelrum: 4 690:–
Tillägg för rum för eget bruk: 200:– per natt

Glasbruk, Hyttsill och Design
28 augusti – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30, Nyköpingsbro (södergående) kl 9.30

En härlig resa i idyllen Småland, landskapet med många små sjöar, hagar med betande kor och djupa skogar. Småland är 
också känt för småskalig företagsamhet, god design, glasbruk och många fina hantverkartraditioner. Vi besöker Huseby 
herrgård som ligger i en vacker välbevarad bruksmiljö från 1800-talet, får höra om Ingvar Kamprads fantastiska skapelse 
IKEA och känna värmen från ugnarna när hyttsillen serveras i glashyttan. 

Foto: Glasriket
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Möt ljuset i Skagen
6 september – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30

Välkomna till vår ”klassiker”, Skagen via Oslo med Stena Line till Frederikshavn. Vi har en hel dag på oss att upptäcka 
Skagen där miljön är bedövande vacker. Vi möter storslagna sanddyner, haven som möts vid Grenen, de små pittoreska 
husen och den idylliska fiskehamnen med sin genuina charm.

Söndag. Färden går förbi Karlstad till Oslo. Vi stannar för 
möjlighet till lunch och kaffe under vägen. I Oslo åker vi 
upp med bussen till Holmenkollen och kommer även till 
Vigelandsparken. Vi tilldelas våra hytter och klockan 19.30 
avgår Stena Lines fartyg mot Frederikshavn. Ombord vän-
tar bekväma hytter med dusch/wc, tax-free butiker, restau-
ranger och barer.
Måndag. En tidig frukostbuffé serveras ombord och sedan 
kör vi direkt till Skagen för en tur med ”Sandormen” till 
den nordligaste punkten på Jylland. Här möts de båda 
haven Skagerack och Kattegatt på ett mycket tydligt vis. 
Vi ser närmare på Skagenmuseet med målarnas verk och 
därefter finns tid för lunch och egna strövtåg i idylliska 
Skagen med sina mysiga gränder och gammeldags atmos-
fär. Vi ser även ”den tillsandade kyrkan” som ligger en 
bit utanför Skagen. Den byggdes troligen på 1300-talet. 
Idag syns bara kyrktornet, resten av kyrkan ligger begravd 
i sanddynerna. På kvällen avgår färjan mot Oslo och vi 
umgås i glada vänners lag!
Tisdag. Sjöfrukosten står framdukad och vi njuter av den 
vackra båtfärden in i Oslofjorden. Båten angör kaj efter 
frukost och färden går vidare med vår buss. Vi stannar för 
nödvändiga kaffe- och lunchstopp. 
Åter i Stockholm omkring klockan 17.

Luncher och middagar ingår ej på denna resa.
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelhytt, insides:  2 990:– 
Tillägg för rum/insideshytt för eget bruk: 300:– per natt
Önskas utsideshytt tillkommer 600:– / hytt
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Torsdag. Färden går norrut förbi Gävle och in i Hälsing-
land. Här serveras lunch på trevliga Alfta Gästgiveri. Under 
sen eftermiddag är vi framme i Funäsdalen och checkar in 
på Eriksgårdens fjällhotell där vi kommer att bo tre nätter. 
Hotellet har en härlig spaavdelning som har öppet dagligen 
mellan kl 15.00–20.00. Här finns det en simbassäng,  
bubbelpool, torr- och ångbastu. Vi serveras en tvårätters-
middag i den mysiga restaurangen som inger en gedigen 
fjällkänsla.
Fredag. 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 
säterområde i fjällterräng. Ungefär halvvägs, efter att vi 
passerat Övre och Nedre Torrbergvallen, når vi en rull-
stensås 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 Djupdalsvallens våffelstuga. Där dagens 
lunch består av nygräddade frasiga våfflor. Vår buss kör oss 
tillbaka till hotellet. Passa på att njut av spaavdelningen eller 
luta dig tillbaka i lobbybaren framför brasan innan vi serve-
ras tvårättersmiddag. 

Lördag. Frukost dukas fram och färden går till Tännäs by 
där vi besöker Myskoxhägnet. Vi möts av en kunnig guide 
som visar och berättar om myskoxarna. Från den höga ram-
pen i visningshänget har vi möjlighet att studera djuren på 
nära håll. Det är en fantastisk naturupplevelse! Efter den 
guidade turen åker vi vidare för att inta vår lunch uppe på 
Funäsdalsberget, på restaurang Toppstugan. Vi åker upp 
med FunäsGondolen och har en enastående utsikt över hela 
Funäsdalen och fjällen runt omkring. Efter en god lunch 
promenerar vi på toppen av Funäsdalsberget cirka 500 
meter för att besöka den samiska parken Lopme Laante. Här 
får vi möta den samiska kulturen, träffa renarna och besöka 
hantverksbutiken som säljer traditionellt slöjdhantverk. 
FunäsGondolen tar oss ned för berget och vi åker buss till-
baka till hotellet. Kanske lockar ett besök i Spaavdelningen 
innan vi serveras tvårättersmiddag.
Söndag. Efter frukost checkar vi ut och åker den korta 
biten med buss till Härjedalens Fjällmuseum. Här får vi en 
guidad tur bland enastående samlingar som visas i vackra 
utställningar. Åter i Stockholm omkring klockan 21.
På denna resa är det viktigt att ha stabila och bekväma 
skor för vandringen. Lämpliga kläder för utomhus-
vistelse, för bl.a. vind och regn.  Ta med vattenflaska och 
en ryggsäck.
OBS! Uppge vid bokning om ni vill följa med på vand-
ringsturen. Kostnad för vandringen är 250:– som in klu-
derar våffla och kaffe.
Pris per person i dubbelrum: 6 490:–
Tillägg för rum för eget bruk: 300:– per natt
Vandring:   250:–

Höstresa till Härjedalen
med vandring i Funäsfjällen
17 september – 4 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Uppsala kl. 9

Följ med på en härlig höstresa till vackra Härjedalen. Tre nätter bor vi på Eriksgårdens fjällhotell i Funäsdalen. Under 
våra dagar i fjällen upplever vi vackra vyer och gör trevliga utflykter. En av dagarna väntar fjällvandring med vandrings-
guide. Vi kommer även att få en guidad tur i Myskoxhägnet, uppleva samisk kultur, visning av Härjedalens Fjällmuseum, 
åka gondol upp till Funäsberget och mycket mer!
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Fredag. Bussen åker till Grisslehamn där vi tar båten 
till Åland. Båten avgår klockan 10 och ankommer Åland 
klockan 13 (lokal tid, båtfärden tar 2 timmar).
Under båtturen bjuds det brunchbuffé. Vid ankomst till 
Eckerö möter vi en svensktalande lokalguide som åker med 
oss i bussen under tre timmar och berättar om Ålands historia 
och nutid. Vi ser Post- och Tullhuset som den ryska tsaren lät 
uppföra i början av 1800-talet. På Jan-Karlsgården serveras 
kaffe med Ålandspannkaka. Vi åker förbi Kastelholms slott 
och får höra om slottets historia. Vi kommer till Bomarsund 
och ser de omtalade fästningsruinerna. I Mariehamn gör vi 
en rundtur innan vi tilldelas våra rum på Hotell Pommern. 
Gemensam middag till kvällen på hotellet.

Lördag. Efter frukost ägnar vi dagen åt Skördefesten och 
även denna dag har vi vår svensktalande lokalguide med oss. 
Vi gör en tur till producenter, odlare, uppfödare och hant-
verkare på Åland och naturligtvis kan du handla med dig 
hem! Lokala produkter har mognat färdigt när de skördas, 
och har därför en mer fyllig smak och är mer hälsosamma. 
Att äta nyttigt har aldrig smakat bättre!
Har du ätit Lammsnäckor eller Mörtbullar någon gång?  
När du handlar lokala produkter bidrar du till att ängarna 
betas och åkrarna skördas. Vi trivs bäst i öppna landskap!
Till kvällen går vi ombord på Eckerölinjen och nu väntar 
smörgåsbordet på oss! Åter i Stockholm ca klockan 22. 
Lunch ingår ej dag 2.
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelrum: 2 790:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 250:–

Ålands Skördefest
18 september – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 7

Häng med till Skördefesten som är ett lika självklart som glädje fyllt 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!
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Torsdag. Resan går söderut, förbi Linköping, längs Vätterns 
glittrande vatten till Hooks Herrgård där lunch serveras. 
Färden går vidare till Malmö för middag och övernattning på 
centralt belägna Scandic Sankt Jörgen. 
Fredag. Efter frukost beger vi oss över den spektakulära 
Öresundsbron till Köpenhamn. Här ges tid att utforska 
den pulserande staden, strosa på Strøget, gå på Tivoli eller 
museer. Varför inte njuta av Smørrebrød till lunch? Under 
eftermiddagen åker vi tillbaka över bron. Gemensam middag 
på vårt hotell innan färden går till Nöjesteatern för att njuta 
av en härlig föreställning!
Lördag. Efter frukost går resan till Gamla Linköping 
och lunch serveras i fin gammeldags miljö på Hallbergska 
Wärdshuset. I den kulturhistoriska miljön finns en gammel-
dags handelsbod, hantverkare och det viktigaste av allt…
Cloettas utförsäljning! 
Åter i Stockholm omkring klockan 19. 
Lunch ingår ej dag 2.
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelrum: 4 990:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt

Glada änkan på Nöjesteatern
i Malmö och en dag i Köpenhamn
24 september – 3 dagar, avresa från Stockholm kl 8.30, Södertälje kl 9, Nyköpingsbro (södergående) kl 10

Nöjesteatern i Malmö firar 80 år med en oförglömlig operett som spelats på världens största scener – Glada Änkan! Sedan 
premiären 1905 har den förgyllt världen med sina charmiga karaktärer, sin sorglösa handling och storslagna operett-
finaler. Glada Änkan utspelar sig i 1900-talets första decennium i det glada Paris. Den unga, förtjusande och nyblivna 
änkan Hanna Glawari, spelad av Frida Engström, har lämnat sitt hemland och lever ett lättsamt liv med beundrare från 
hela världen. Baron Zeta från hemlandets ambassad har fått i uppdrag att se till att den unga änkan gifter sig med en 
pontevendrisk herre för att säkerställa att arvet stannar i hemlandet.
Den mörke och vackre Greve Danilo Danilovitj, spelad av Thomas Järvheden, är den som anses lämplig för uppdraget  
– något han själv inte är lika förtjust. Danilo är en ung man som gärna spenderar nätterna på parisiska nattklubben 
Maxim i sällskap av nattklubbsägaren Emanuell, spelad av Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson.
För Danilo borde kärlek vara en del av ett äktenskap och han gör sitt bästa för att, istället för att själv gifta sig med Änkan 
Glawari, åtminstone se till så att ingen annan heller gör det. Danilo och Hanna upptäcker snart att de har något gemen-
samt och inte helt oproblematiskt finner de varandra i det glada Paris. Men räcker det för ett giftermål?

Foto: Peter Knutson
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Fredag. Under vår färd serveras lunch på Gränsö Slott vid 
Västervik. Sedan beger vi oss över den sex kilometer långa 
Ölandsbron, utsikten över Kalmarsund är betagande. Vi 
kommer till byn Eriksöre där ortsbefolkningen visar sina 
hantverksalster och nyskördade grönsaker. Vi upplever 
också dofterna och färgprakten i den genuina och välskötta 
Ölands Örtagård med ca 500 olika krydd- och medicinal-
växter, anlagd enligt gammal klostertradition. Här finns 
många annorlunda produkter till försäljning, marmelader, 
geléer mm. Våra rum tilldelas på centralt belägna Best  
Western Plus Kalmarsund i Kalmar och middag dukas fram 
på hotellet.
Lördag. Efter frukost åker vi över Ölandsbron igen och 
denna gång går färden tvärs över ön till Museigården 
Himmelsberga som invigdes 1959. Syftet var att rädda en 
traditionell öländsk radby till eftervärlden. Här finner vi 
hus och miljöer från 1700- och 1800-tal, med inredning 
och utrustning som hörde till livet på den öländska lands-
bygden. Under Skördefestdagarna Konst- och Hantverks-
utställningar. 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 gammaldags 
charm. I den kulturhistoriska miljön finns en gammel-
dags handelsbod, hantverkare och det viktigaste av allt…  
Cloettas utförsäljning! Åter i Stockholm ca klockan 19. 
Lunch ingår ej dag 2.
Pris per person i dubbelrum: 3 690:–
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt

Ölands Skördefest
25 september – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 8, Södertälje kl. 8.30, Nyköpingsbro (södergående) kl 9.30

Även i år åker vi till Ölands Skördefest som blivit en folkfest sedan 1998. Överallt på de öländska vägarna ser vi de 
karaktäristiska halmbalarna, dekorerade med pumpor. Bönder och odlare öppnar visthusbodarna och erbjuder ett stort 
sortiment av prydnadspumpor, höstpotatis, sockermajs, lin m.m. På ön finns även många duktiga hantverkare. I Borgholm 
har man ställt upp stånd på torget där traktens odlare visar upp sina produkter som givetvis är till försäljning. 
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Fredag. Färden går söderut och lunch serveras i Ödeshög. 
Vi fortsätter längs Vätterns glittrande vatten och genom 
Småland. Under eftermiddagen kommer vi till Österlen och 
det böljande landskapet vid Brösarps Backar. I Simrishamn 
väntar middag och övernattning i två nätter på berömda 
Hotell Svea.
Lördag. Efter frukost beger vi oss till fiskeläget Kåseberga 
och där tronar Sveriges största bevarade skeppssättning, 
Ales stenar. Om vädret tillåter tar de som vill en promenad 
upp och det är värt mödan – utsikten är fantastisk! Sedan 
åker vi vidare 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. 
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. 
Vi kommer till Ystad, här ges tid att på egen hand strosa lite 
och uppleva den charmiga småstaden med sina korsvirkes-
hus och smala kullerstensgator.
Vi åker tillbaka till Simrishamn längs med kusten genom de 
små fiskelägena Brantevik och Skillinge. Middag på hotellet. 

Söndag. Efter hotellets rikliga frukostbuffé åker vi till Kivik 
musteri, där har vi möjlighet att handla med oss hem av olika 
produkter, allt från olika typer av must, cider, marmelader, 
chutneys och mycket annat. Här ser vi även den berömda 
Äppeltavlan som skapas av äpplen varje år av konstnärer. 
Resan går vidare längs Blekingekusten och lunch serveras 
på Stufvenäs Gästgifveri. 
Åter i Stockholm omkring klockan 20.30.
Pris per person i dubbelrum: 4 990:– 
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt

Österlen i Äppeltid
2 oktober – 3 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9, Nyköpingsbro (södergående) kl 10

Österlen är så starkt förknippat med äpplen, fantastiska vyer över böljande landskap och havet som aldrig är långt borta. 
Turen till Österlen går av stapeln en vecka efter avtäckningen av äppeltavlan – då är den fortfarande lika vacker, men vi 
slipper trängas. Äppeltavlan är ett storslaget konstverk som har skapats av 35 000 äpplen. Vi besöker Kiviks musteri och 
har möjlighet att handla av deras stora utbud av smakrika produkter och de flesta är naturligtvis gjorda av äpplen. Vi bor 
i hjärtat av Österlen i Simrishamn på charmiga hotell Svea som ligger med vacker utsikt över havet. 
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Foto: Göran Billesson

Fredag. Eftersom vi blir serverade en tidig middag på 
hotellet bjuds det denna dag på en enklare lunch i form av 
matig smörgås inklusive lättöl/Ramlösa och kaffe i Arboga. 
Sedan väntar besök på utställningshallen Sandgrund som 
presenterar Lars Lerins verk. Han anses vara en av de  
främsta inom akvarellmåleri! Hans akvareller lockar med  
det mästerliga ljusdunklet från Lofotens kyla, Indiens 
värme, barndomens värmländska skogar och Irans okända 
marker. Nära och fjärran finns på samma plats. Väl framme 
i Säffle tilldelas våra rum på First Hotel Royal. En tidig 
middag serveras innan vår buss tar oss till närbelägna  
Medborgarhuset och SäffleOperans föreställning.
Lördag. Frukost dukas fram och färden går österut. Lunch 
serveras på Restaurang Svampen med en härlig utsikt över 
Örebro. Under eftermiddagen kommer vi till Skultuna 
Fabriksbutiker. 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 Outletbutiker. 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 totalrenovera-
des 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 18.
Pris per person i dubbelrum:  2 990:–
Tillägg för rum för eget bruk: 250:–

Billy Elliot på SäffleOperan
med Lars Lerins Sandgrund och Skultuna Fabriksbutiker
9 oktober – 2 dagar, avresa från Stockholm kl. 9.30

SäffleOperan har fått den stora äran att framföra musikalen BILLY ELLIOT! Musikalen är liksom filmen, en hyllning till 
konsten som kraft och inspiration att förvandla livet bortom ens vildaste drömmar. En livsbejakande musikal med musik 
av ingen mindre än Elton John!
 Billy är en 12 årig pojke som växer upp i en gruvstad i 1980-talets England. Staden befinner sig i förfall, och familjen har 
det svårt. Mamman är död sedan ett år och mitt i sorgen tvingas pappan och storebrodern kämpa för brödfödan medan 
en omfattande gruvstrejk präglar hela deras tillvaro. Som pojke förväntas Billy syssla med boxning eller något annat 
”manligt”. Men när han på en boxningslektion råkar se flickorna träna balett i lokalen bredvid så tänder det en låga inom 
honom! Men balett? Han kunde inte valt en omöjligare dröm. 
 Musikalen Billy Elliot bygger på filmen med samma namn och har blivit en lika stor succé. Den har spelats på Londons 
West End och på Broadway i New York och prisats med bland annat tio Tony Awards. Musiken är komponerad av Elton 
John. Han hade inga problem att se parallellerna till sitt eget liv som talangfull arbetargrabb med konstnärliga ambitioner, 
när han skrev musiken till denna härligt livsbejakande dansmusikal.
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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 eftermiddags-
fika. Väl framme i Trelleborg åker vi ombord på TTLines 
fartyg, tilldelas våra hytter och samlas för gemensam middag 
som består av en väl tilltagen buffé inklusive vin/öl. 
Dag 2. Frukost serveras ombord. Färden går vidare med buss 
genom Tyskland in i Holland, naturligtvis med uppehåll för 
möjlighet till kaffe och lunch. Vi passerar Groningen innan vi 
når havet och en färd på den tre mil långa ”Zuiderzeevallen” 
(egentligen heter den Afsluitdijk och skiljer Nordsjön från 
Ijselmeer). Vi tilldelas våra rum för tre nätter på fyrstjärniga 
Grand Winston Hotel i Rijswijk, i trakten av Den Haag.  
På avresan 14/4 bor vi istället på hotell mellan Den Haag 
och Leiden. 
Trerätters middag dukas fram i hotellets restaurang.
Dag 3. Efter frukost är det dags att åka till Blomster parken 
Keukenhof. Vi njuter av den fantastiska tulpanprakten.  
Parken grundades på 1840-talet och besöks årligen av 
miljon tals turister. Här står tulpanerna i blom från mitten 
av april och åtta veckor framåt. På området finns restaurang 
och café. Under eftermiddagen kommer vi till porslins staden 
Delft för en guidad tur på anrika Royal Delft. Trerätters  
middag dukas fram i hotellets restaurang.
Dag 4. Frukost serveras och idag hägrar en tur till Amster-
dam! Vi startar vår dag i Amsterdam med en behaglig båttur 
på stadens kanaler under cirka en timme.

Sedan ges tid för egna strövtåg och shopping. Kanske 
beställer du ”nationalrätten” Rijsttafel till lunch. Kanske 
lockar ett besök på något av stadens museer som van Gogh 
museet eller det världsberömda Rijksmuseum med många av 
de kända verken från Holländska Guldåldern. Museientréer 
ingår ej i resans pris och biljetter kan förbokas i god tid via 
museernas hemsidor. Åter på vårt hotell, dukas trerätters 
middag fram.
Dag 5. Frukost serveras och sedan är det dags att ta farväl  
av Holland för denna gång. Tillfälle till lunch ges under 
dagen och om tid finns så stannar vi vid en stormarknad med 
ett enormt utbud av mat och framförallt dryckesvaror till bra  
priser. Sedan går vi ombord på TT-Lines fartyg i Travemünde. 
Middag i form av buffé inkl. vin/öl och sedan väntar en god 
natts sömn. 
Dag 6. Frukost serveras ombord. Vi åker samma väg hem 
som vi åkte på utresan. Vi stannar för möjlighet till kaffe i 
Ljungby, lunch i Ödeshög och bensträckare. Denna dag 
ingår inga måltider. Åter i Stockholm omkring klockan 18. 
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelrum/insideshytt: 7 990:–
Tillägg för rum/insideshytt för eget bruk: 350:– per natt
Önskas utsideshytt tillkommer 600:–/hytt 

Hollands Tulpaner
14/4, 19/4, 3/5 – 6 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9, Nyköpingsbro (södergående) kl 10
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Följ med på en härlig resa i vacker försommartid med 
underbara naturupplevelser genom Europa till Gardasjön. 
Här bor vi i klassiska Riva del Garda med sina trånga grän-
der, små torg, citron- och olivlundar, allt kantat av den glitt-
rande azurblåa Gardasjön. Vi gör utfärder till romantikens 
stad Verona, tar en båttur på Gardasjön med strandhugg i 
Limone och naturligtvis provar vi viner hos en av traktens 
vinproducenter.
Fredag. Färden går till Stavsjö där vi stannar för möjlighet 
till kaffe. Resan fortsätter genom Sverige förbi Norrköping 
och Linköping. I Ödeshög stannar vi för tillfälle till lunch. 
Vidare ned till Ljungby där vi stannar för möjlighet till efter-
middagsfika. Väl framme i Trelleborg åker vi ombord på 
TT-Lines fartyg, tilldelas våra hytter och samlas för gemen-
sam middag som består av väl tilltagen buffé inklusive vin/öl. 
Ombord finns shop och bar. 
Lördag. Frukost serveras ombord och färden går genom 
ett vårfagert Tyskland. Vi stannar till för möjlighet till lunch 
och gör trevliga stopp längs vägen. Framåt eftermiddagen 
kommer vi fram till Nürnberg för middag och övernattning. 
De som önskar kan ta en kvällspromenad och insupa atmos-
fären med de vackra byggnader som kantar stadens gränder 
och torg.

Söndag. Efter hotellets frukostbuffé går färden söderut 
och vi passerar snart gränsen till Österrike och vidare in i 
Italien. Under dagen kommer vi att möta många vackra vyer 
när vi färdas genom alplandskapet. Vi kommer att stanna 
längs vägen för möjlighet att äta lunch. På sen eftermiddag 
är vi framme vid resans slutmål, Riva del Garda.
Riva del Garda ligger mycket vackert vid Gardasjöns 
nordspets med alperna som bakgrund. Här kommer vi att 
bo fyra nätter på ett trevligt fyrstjärnigt hotell som ligger 
precis i utkanten av staden. Middag serveras på hotellet.
Måndag. Efter hotellets frukost tar vi en promenad i Riva 
som av många anses som den vackraste orten vid Gardasjön. 
Vi går längs med sjöns strand och passerar små torg vilka 
är kantade av uteserveringar. Kanske någon vill stanna till 
för att ta en espresso och samtidigt njuta av båttrafiken på 
Gardasjön? Vi samlas åter för att besöka en välrenommerad 
vingård som ligger strax utanför Bardolino. Till vingården 
åker vi längs med Gardasjön. Väl framme får vi prova gårdens 
egna viner. Därefter besöker vi deras olivoljemuseum där vi 
får provsmaka och höra om framställningen. Naturligtvis 
finns det möjlighet att köpa med sig hem av gårdens olika 
produkter. Middag på hotellet.

Gardasjön
– Italiens glittrande pärla
17 april – 9 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9, Nyköpingsbro (södergående) kl 10
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Tisdag. Efter frukosten åker vi till Verona, romantikens 
stad, som är så starkt förknippad med historien om Romeo 
och Julia. Den berömda balkongen ligger mitt i staden, ett 
stenkast från det vackra torget Piazza Delle Erbe. Verona 
kallas också för operans stad, naturligtvis för att den väl-
bevarade romerska amfiteatern finns här, där så många av 
världens operastjärnor har uppträtt.
Vi promenerar tillsammans med en guide som berättar och 
visar. Verona är en liten behändig stad som är gjord för att 
flanera i. Den medeltida strukturen och byggnationen gör 
promenaden trevlig och spännande. Tid finns även för egna 
strövtåg och för att äta lunch på någon av de små trevliga 
uteserveringar som kantar stadens många torg. Middag på 
hotellet.
Onsdag. Efter vår frukost väntar båten för en härlig tur på 
Gardasjön. Båten åker från Torbole till Limone, en liten 
charmig stad som ligger mellan bergen och den glittrande 
sjön. Här finns en promenadväg längs stranden som är 
kantad av uteserveringar. Kanske passar det bra med en 
lunch? I gränderna ligger många små trevliga affärer och de 
som önskar kan handla med sig något hem, varför inte en 
vällagrad parmesanost eller en god olivolja? Väl åter i Riva 
del Garda finns det tid att strosa runt i staden och njuta av 
vyerna längs strandpromenaden. Middag på hotellet.

Torsdag. Frukost dukas fram och vi tar adjö av Riva del 
Garda för denna gång och börjar vår resa hemåt. Tillfälle till 
lunch ges under dagen och vi kommer fram på sen eftermid-
dag till vårt trevliga hotell strax utanför Würzburg. Middag 
på hotellet.
Fredag. Efter vår frukost börjar färden genom Tyskland och 
i Travemünde går vi ombord på TT-Lines fartyg. Ombord 
serveras middag i form av buffé där öl och vin ingår. Sedan 
väntar en god natts sömn.
Lördag. Frukost står framdukad och båten angör kajen i 
Trelleborg. Vi åker samma väg hem som vi åkte på utresan. 
Vi stannar för möjlighet till kaffe i Ljungby, lunch i Ödeshög 
och bensträckare. Åter i Stockholm omkring klockan 18. 
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelrum/insideshytt: 11 990:–
Tillägg för rum/insideshytt för eget bruk: 350:– per natt
Önskas utsideshytt tillkommer    600:–/hytt
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Södra Kroatien
6 maj – 8 dagar

Följ med på en fantastisk resa till Södra Kroatien. Vi bor strandnära i staden Makarska som ligger på Makarska Rivieran. 
Staden är känd för sina långa vita stränder, lummigt gröna pinjeskog och höga berg. Med buss gör vi utflykter till städerna 
Split och Dubrovnik. En av dagarna besöker vi nationalparken Krka som är en av de vackraste parkerna med sina många 
små vattenfall. Vi gör en båtutflykt till Kroatiens tredje största ö Brac, här är naturen otroligt vacker och vi omges av 
aprikosträd, olivlundar, branta klippor och lugna fiskebyar. Välkommen att följa med på denna succéresa du också!

Onsdag. Vi flyger direkt till Splits flygplats. När vi har landat  
möts vi av egen buss som tar oss in till Split stad. Vi äter 
lunch tillsammans på en trevlig restaurang och möts av vår 
svensk talande lokalguide för en spännande stads vandring. Vi 
kommer bl.a. få se Diocletianus palats som är en av de mest 
populära sevärdheterna i Kroatien. Palatset byggdes av den 
romerska kejsaren Diocletianus som ett palats och ett militärt 
område. Vi kommer också att få se Jupiters tempel, Papalic-
palatset och Sankt Dujes katedral. Sedan fortsätter vi till 
Makarska där vi kommer att bo på fyrstjärnigt hotell centralt 
beläget vid strandpromenaden. Middag på hotellet.
Torsdag. Efter frukost är dagen fri för egna aktiviteter. Det 
finns mycket att utforska i Kroatien. Kanske lockar det att 
göra ytterligare en båttur till någon av de fantastiska öarna i 
det kristallklara Adriatiska havet? Eller besöka någon av de 
närliggande städerna på Makarska Rivieran. Men det är inte 
fel att njuta av vår ort, Makarska, strosa bland palm träden 
längs hamnpromenaden inramad av bougainvillea och 
cypresser. På kvällen samlas vi och äter gemensam middag 
på hotellet.

Fredag. Efter frukost åker vi till Dubrovnik. Vi möts av vår 
svensktalande lokalguide som kommer att guida oss genom 
gamla stans medeltida gränder och vi får se en av Dubrovniks 
främsta sevärdheter, Sponzapalatset. Det magnifika palatset 
påminner om republiken Dubrovniks storhetstid och har 
genom sin långa historia använts till allt ifrån bank till tullhus. 
Lunch på egen hand. Här finns gott om trevliga restauranger 
och caféer att välja mellan. Uppe på stadsmuren kan man gå 
runt hela Dubrovniks gamla stad. Muren är strax under två 
kilometer lång och upp till sex meter bred. Här kan du njuta 
av den magnifika utsikten. Längs med promenaden finns 
några fik och dryckesstånd där du kan ta en paus och svalka 
dig under promenaden.
Lördag. Efter frukost är det dags för en härlig båttur till ön 
Brac. Brac är Kroatiens tredje största ö som bjuder på en 
otroligt vacker natur omgiven av aprikosträd, olivlundar, 
branta klippor och lugna fiskebyar. Brac är främst känt för 
sin vita kalksten som förr i tiden var öns största handelsvara. 
Flera kända byggnader är delvis byggda av den kalkstenen, 
bl.a. Vita Huset i Washington. Ombord på båten serveras 
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vi lunch med vin. Från båten kommer vi att ha en fantastisk 
utsikt över hela Makarska Rivieran. Till kvällen samlas vi 
återigen över en gemensam middag på hotellet. 
Söndag. Efter frukost åker vi till nationalparken Krka som är 
en av de vackraste parkerna i Kroatien med sina många vatten-
fall och lummigt gröna natur. Vi möts av vår svensktalande 
lokalguide som kommer att visa oss runt i nationalparken 
och dess enastående natur. Under dagen äter vi gemensam 
lunch på en restaurang i nationalparken. Efter en trevlig dag 
kommer vi till Etnoland Dalmati. Här möts vi av vår guide 
som kommer att berätta om dalmatiernas historia och deras 
traditioner. Vi kommer att visas bland stenhus och få se hur 
hushållen sköttes. Därefter kommer vi att delta i en vinprov-
ning och bjudas på en traditionell dalmatisk middag.
Måndag. Efter frukost är dagen fri att njuta av Makarska 
på egen hand. Varför inte njuta av den två kilometer långa 
sandstranden? Lunch är bokad för oss och dukas fram på 
en genuin restaurang inte långt ifrån hotellet. Till kvällen 
samlas vi återigen för en gemensam middag på hotellet.

Tisdag. Efter frukost gör vi en halvdagsutflykt till Imotski 
som är en charmig liten stad ca fyra mil från Makarska. Vi 
gör även ett besök på en vingård i närheten för en trevlig 
vinprovning. Till vinet kommer vi att få smaka på lokala 
delikatesser såsom ost och skinka. Eftermiddagen är fri för 
egna aktiviteter. Vi samlas åter på kvällen för gemensam 
middag på hotellet.
Onsdag. Efter frukosten åker vi med vår buss till Splits 
flygplats där vi flyger direkt till Arlanda. Vidare färd till 
resebyrån för er som har bokat buss.
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelrum:  12 690:– 
Tillägg för rum för eget bruk:   250:– per natt
Busstransfer resebyrån-Arlanda t/r: 150:–
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Södra England
Pittoreska kuststäder, ljuvliga trädgårdar och legendariska författare
7 maj – 5 dagar 

Följ med på en resa till södra England. Vi bor i Eastbourne som är en klassisk engelsk kuststad med sin pir och strandpro-
menad. Här kommer vi att få många möjligheter att njuta av närheten till havet och det traditionella engelska småstadslivet. 
Med buss gör vi utfärder på den charmiga landsbygden då vi besöker bl.a. Bloomsburygruppens Charleston, Sissinghursts 
och Great Dixters vackra trädgårdar samt Winston Churchills och Rudyard Kiplings välbevarade hem. 

Torsdag. Vi flyger direkt till London. Väl framme möter vår 
egen buss. På vägen ner till sydkusten besöker vi Rudyard 
Kiplings hem –Bateman’s. Kipling föddes 1865 i Indien. 
Han blev kanske mest känd för sin novellsamling Djungel-
boken, vilken Walt Disney filmatiserade 1967. Rudyard 
Kipling fick Nobelpriset i litteratur 1907, då endast 41 
år gammal och därmed den yngste pristagaren någonsin. 
Vi ser oss om i hans hem som i stort är bevarat som han 
lämnade det vid sin död. I Eastbourne bor vi på ett trevligt 
mellanklasshotell som ligger vid strandpromenaden. Middag 
serveras på hotellet. 
Fredag. Efter vår frukost har vi tid att på egen hand upp-
täcka Eastbourne. Det är en charmig kuststad, känd för 
sitt milda klimat och soliga väder. Den har varit en populär 
semesterort i över hundra år. Vi samlas åter för att göra en 

utflykt till Great Dixter. Här släppte trädgårdslegenden 
Christopher Lloyd loss alla tyglar och skapade sina egna 
regler. Det är en trädgård så lustfylld, vacker och rolig på 
en och samma gång. Färgkoordineringen lyser med sin 
frånvaro och vid första anblicken känns det som att någon 
helt har tappat kollen. Men det är förstås inte så, allt är 
högst medvetet och uttänkt. Vi får se lekfullt formklippta 
idegransfigurer, inbjudande gångar mellan höga häckar och 
murar som ger en lugn bakgrund åt planteringar med ofta 
dramatiska färgkombinationer.
Efter en härlig eftermiddag åker vi vidare till Rye, en liten 
charmig stad med korsvirkeshus. Här stannar vi en stund 
och de som vill kan dricka te på något av stadens tehus, eller 
varför inte ta en pint på någon av de trevliga pubar som finns 
här. Middag på hotellet dukas fram.
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Lördag. Efter frukost går färden till Charleston farm. Här 
vistades Bloomsburygruppen med Virginia Woolfs syster 
Vanessa Bell och hennes älskare Duncan Grant som central-
gestalter. Det var en grupp brittiska intellektuella som från 
cirka 1905 fram till tiden för andra världskriget bildade en 
informell krets som hade ett tydligt inflytande på kulturlivet, 
en dåtida kulturelit. Vanessa, som själv var konstnär, levde 
på gården tillsammans med konstnären Duncan Grant. 
Hela huset är ett enda stort konstverk, kraftfullt bemålat 
av sina innehavare. Trädgården lever och frodas fylld med 
skulpturer och andra konstverk. Vi visas runt i huset och 
får höra om hur det var när Bloomsburygruppen levde och 
verkade här. 
Vi fortsätter västerut till Brighton. Vi upptäcker shopping-
distriktet the Lanes med anor från 1600-talet och kanske 
smakar det gott att äta lunch på någon trevlig pub, varför 
inte prova en frasig ”fish and chips”? 
Vi samlas åter för att besöka den ikoniska byggnaden the 
Royal Pavilion. Ett lustslott med orientaliska influenser som 
den vidlyftige prinsen av Wales, sedermera Georg IV, lät 
uppföra. Gemensam middag på hotellet. 

Söndag. Efter frukosten går färden ut på den engelska lands-
bygden till det omtalade Sissinghurst Castle. Träd gården 
anlades av författarinnan Vita Sackville-West och hennes 
make Harold Nicolson under 1930-talet. Trädgården är 
indelad i olika rum och många tycker att den vita trädgården 
med mestadels vita blommor är vackrast. Här har vi tid att 
strosa runt, njuta av lugnet och de vackra anläggningarna. 
På väg hem till Eastbourne och hotellet stannar vi till i en av 
de små charmiga engelska byarna som vi passerar. Middag 
på hotellet.
Måndag. Frukost smakar bra och sedan har du för middagen 
på egen hand i Eastbourne. Kanske passar det att göra de 
sista inköpen innan det är dags att ta adjö av Eastbourne. 
Vi besöker Chartwell – den legendariske premiärministern 
Winston Churchills hem som idag är ett museum. Huset är 
bevarat precis som Churchill lämnade det och stora delar 
av trädgårdarna som han arrangerade dem. Vi åker med ett 
sent direktflyg från London Gatwick till Arlanda. Vidare 
färd till resebyrån för er som har bokat buss.
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelrum:  10 990:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  250:– per natt
Busstransfer resebyrån-Arlanda t/r: 150:–
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Mainau, Bodensjön & Berninaexpressen
10 maj – 8 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9, Nyköpingsbro (södergående) kl 10

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

Söndag. Färden går till Stavsjö där vi stannar för möjlighet 
till kaffe. Resan fortsätter genom Sverige förbi Norrköping 
och Linköping. I Ödeshög stannar vi för tillfälle till lunch. 
Vidare ned till Ljungby där vi stannar för möjlighet till efter-
middagsfika. Väl framme i Trelleborg åker vi ombord på 
TT-Lines fartyg, tilldelas våra hytter och samlas för gemen-
sam middag som består av en väl tilltagen buffé inklusive 
vin/öl. Ombord finns shop och bar. 
Måndag. Efter en tidig frukost fortsätter resan rakt söderut 
genom Tyskland. Stopp görs för möjlighet till kaffe och 
lunchrast. Resan går in i Bayern och vid Main ligger Würz-
burg som trots bombanfall 1945 är känd för de välbevarade 
kyrkorna med olika stilar som Romansk, Gotisk, Renässans 
och framförallt Barock. Middag och övernattning på centralt 
belägna City Partner Hotel Strauss.

Tisdag. Frukost dukas fram och sedan fortsätter färden 
längs stora och mindre vägar med tilltalande naturscenerier. 
Vi passerar gränsen till Österrike vid en av Europas största 
sjöar, Bodensjön. Vi kommer till den medeltida staden 
Feldkirch som ligger i den västra delen av Österrike. Här 
tilldelas vi våra rum på fyrstjärniga Best Western Central 
Hotel Leonhard för övernattning i tre nätter. Gemensam 
middag på hotellet. 
Onsdag. Efter en tidig frukost tar vi bussen till Chur i 
Schweiz där vi går ombord på det omtalade tåget 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 upptagen på 
UNESCOs Världsarvslista – en minnesvärd tur! I Tirano, 
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på den italienska sidan av gränsen avslutas vår tågresa och 
vår buss möter oss för vidare färd. Tillbaka på hotellet ser-
veras gemensam middag.
Torsdag. Frukosten står framdukad och sedan väntar en 
dag runt Bodensjön. Vi kommer till Lennart Bernadottes 
fantastiska blomsterparadis Mainau. Besöket blir flera 
timmar för att kunna njuta av alla vackra vyer och intryck. I 
parken finns också många trevliga restauranger och caféer 
att välja bland. På eftermiddagen tar vi båten från Mainau för 
en härlig färd på Bodensjön. Till kvällen väntar en helafton 
med Österrikiskt tema, vi bjuds på lokala specialiteter och 
underhållning med folkloreuppvisning.
Fredag. Frukost dukas upp och sedan går resan till Kassel 
där vi besöker Bergsparken Wilhelmshöhe med Hercules-
monumentet som är upptaget på UNESCOs Världsarvslista. 
Vi tilldelas våra rum på Best Western Hotel Ambassador i 
Bauntal, strax söder om Kassel. Gemensam middag dukas 
fram till kvällen.
Lördag. Efter frukost är det dags att ta farväl av Tyskland för 
denna gång. Tillfälle till lunch ges under dagen och om tid 
finns så stannar vi vid en stormarknad med ett enormt utbud 
av mat och framförallt dryckesvaror till bra priser. Sedan går 
vi ombord på TT-Lines fartyg i Travemünde. Middag i form 
av buffé inkl. vin/öl och sedan väntar en god natts sömn. 

Söndag. Frukost står framdukad och båten angör kajen i 
Trelleborg. Vi åker samma väg hem som vi åkte på utresan. 
Vi stannar för möjlighet till kaffe i Ljungby, lunch i Ödes-
hög och bensträckare. Denna dag ingår inga måltider. 
Åter i Stockholm omkring klockan 18. 
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelrum/insideshytt: 11 990:–
Tillägg för rum/insideshytt för eget bruk: 350:– per natt
Önskas utsideshytt tillkommer 600:– / hytt
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Vinskörderesa Rhen och Mosel
29 augusti – 7 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9, Nyköpingsbro (södergående) 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 Hotel Trapp i fyra nätter. Naturligtvis provar vi traktens kända viner och från 
uteserveringarna hörs kända sånger av duktiga musiker!

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 eftermiddags-
fika. Väl framme i Trelleborg åker vi ombord på TTLines 
fartyg, tilldelas våra hytter och samlas för gemensam middag 
som består av väl tilltagen buffé inklusive vin/öl. Ombord 
finns shop och bar. Båten avgår klockan 22.
Söndag. Frukost serveras och fartyget anländer till Trave-
münde. Snart passeras Hansastaden Lübeck och så små-
ning om Hamburg, Hannover och Göttingen. Vi stannar för 
nödvändiga kaffe- och lunchraster. Sen eftermiddag kommer 
vi till Rüdesheim för övernattning på Hotel Trapp i fyra  
nätter. Trerätters middag serveras på hotellet samtliga kvällar.
Måndag. Efter frukost åker vi med linbanan (kabiner för 
två personer) upp på vinberget. En lokalguide promenerar 
med oss genom vinbergen och berättar om trakten och 
vinproduktionen. Från höjderna har vi en betagande utsikt 
över Rhendalen. Ta med bekväma skor, lutningen är delvis 
brant i bergen. Utomhus serveras vid långbord en stärkande 
sopplunch inklusive vin. Tillbaka i Rüdesheim ges egen 
tid. Innan middagen går vi till en närbelägen vinkällare för 
provning av tre viner. Middag serveras på hotellet.
Tisdag. Frukost serveras och sedan gör vi en båttur på 
Rhen i ca 1.5 timme. Vi färdas i behaglig takt genom ett 
av Europas vackraste områden med gamla borgar och 
stora vinfält längs sluttningarna. Båten lägger till i Sankt 
Goarshausen där bussen möter oss. Vi åker upp på den 
sägenomspunna klippan Loreley, där jungfruns sång 
lockade sjömän i fördärvet. Under eftermiddagen kommer 

vi till besökscentret på AsbachUralt, här ser vi film och 
provsmakar cognac (som här kallas Weinbrand) naturligt-
vis ges möjlighet att handla. Sedan dukas middag fram på 
hotellet.
Onsdag. Efter frukost är det dags för en tur längs Rhen 
till Koblenz. Här ser vi Deutsches Eck där Rhen möter 
Mosel. Färden går vidare genom kända vindistrikt längs 
Moseldalen och vår väg kantas av de vackraste vyer. I den 
mysiga korsvirkesstaden Bernkastel ges tid för lunch och 
shopping. Sedan beger vi oss till vinbonden Alfred Port för 
vinprovning under svensktalande ledning. Tillbaka i Rüdes-
heim väntar middagen.
Torsdag. 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 inkl. vin/öl och sedan 
väntar en god natts sömn. 
Fredag. 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 Ödes-
hög och bensträckare. Denna dag ingår inga måltider. 
Åter i Stockholm omkring klockan 18. 
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelrum/insideshytt:   8 990:– 
Tillägg för rum/insideshytt för eget bruk: 350:– per natt
Önskas utsideshytt tillkommer 600:– / hytt
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Wien och Bratislava
31 augusti – 5 dagar

Följ med till Wien, en av Europas största och vackraste städer. Vi flyger bekvämt och möts på plats av egen buss för 
några fina dagar.

Måndag. Vi flyger direkt med Austrian Airlines till Wien. 
Vid ankomst åker vi med vår buss till Grinzing, ett område 
med vinodlingar på höjden ovanför staden. Här smakar vi 
traktens vin och bjuds på lunch. På eftermiddagen tilldelas 
våra rum på centralt beläget hotell, nära den stora shopping-
gatan Mariahilfer Strasse. Ikväll väntar gemensam middag på 
hotellet.
Tisdag. Efter frukost åker vi med vår buss till det magnifika 
slottet Schönbrunn, Wiens mest besökta turistmål! Vi 
tas med på en guidad tur genom slottets salar. Det var på 
detta slott, som en femårig pojke från Salzburg, Wolfgang  
Amadeus Mozart, höll sin första konsert. På området  
serveras klassisk Wienerschnitzel till lunch. Vår lokalguide 
tar oss med på tre timmars stadsrundtur i buss och till fots.  
Vi får bland annat exteriört se det berömda Hundert wasser-
huset med dess berömda brokiga fasad, Operahuset och 
det stora palatsområdet Hofburg med Spanska Ridskolan.  
Bussen tar oss tillbaka till hotellet och kvällen är fri. Idag ingår 
lunch istället för middag.
Onsdag. Efter frukost följer de som vill med reseledaren på 
en promenad längs Mariahilfer till det världsberömda konst-
muset Albertina. Vi ser den permanenta utställningen med 
verk av Monet, Degas, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Gauguin,  
Picasso och även klassiska verk av tyska och österrikiska 
konstnärer. Eftermiddag och kväll är fri. Varför inte shoppa 
och njuta av en klassisk Sachertårta på något av stadens 
otaliga caféer? Kanske lockar en klassisk konsert med kända 
toner av Mozart och Strauss? Reseledaren och hotellpersonal 
är behjälplig att boka (ingår ej i resans pris). Idag ingår varken 
lunch eller middag.
Torsdag. Efter frukost ägnar vi dagen åt Slovakiens huvud-
stad Bratislava, belägen cirka en timmes bussresa bort.  
Bratislava uppstod kring ett fäste vid en viktig flodövergång 
över Donau och omtalades första gången år 907. Under 
många år var Bratislava en del av Ungern. Vid ankomst ges tid 
för egna strövtåg och shopping i den historiska stads kärnan. 
Prisläget är bland de billigaste i Europa! Tillbaka i Wien  
väntar middag på hotellet.

Fredag. Efter frukost kan du köpa de sista souvenirerna 
innan vår buss åker till flygplatsen vid lunchtid. Även på 
hemresan åker vi direkt med Austrian Airlines. Vidare färd 
till resebyrån för er som har bokat buss.
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelrum:  12 990:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  350:– per natt
Busstransfer resebyrån-Arlanda t/r: 150:–
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Normandie, Jersey, Monets Trädgårdar
8 september – 6 dagar

Vår succéresa återupprepas, vänta inte för länge med att boka. Man förstår det stora intresset då vi upplever så mycket! 
Vi kommer till landstigningsstränderna, kända från de dramatiska händelserna under Dagen D, vidare till Calvados-
provning och vandring i Monets Trädgårdar. En tur till den kända kanalön Jersey, fascinerande klippön Mont-Saint- 
Michel och mycket mer!

Tisdag. Vi flyger med SAS direkt till Paris. När vi har landat 
möts vi av egen buss för vidare färd till Monets hem och 
trädgårdar i Giverny. Här bodde konstnären under 43 år, 
huset lät han bygga till vartefter och det resulterade i det 
40 meter långa men endast 5 meter breda huset! Vi får en 
guidad tur på området som är uppdelat i två trädgårdar, 
den vilda impressionistiska och den där vi känner igen 
näckrosdammarna från hans målningar. Även själva huset 
är öppet så vi kan gå in och se hur han bodde! Tid ges till 
lunch och resan fortsätter mot staden Caen som ligger i 
regionen Normandie, departement Calvados (ca 24 mil från 
Paris). Caen är framför allt känt för de romanska byggnader,  
kyrkorna Saint-Étienne och Sainte-Trinité, som upp fördes 
av Vilhelm Erövraren omkring 1050. I slutet av andra 
världskriget vid landstigningen i Normandie stod ett stort 

slag i Caen mellan de allierade och tyska trupperna. Staden 
blev hårt bombad men flera gamla byggnader finns bevarade.  
Återuppbyggnaden av staden tog 14 år. Vi tilldelas våra 
rum på vårt centralt belägna hotell och gemensam middag 
serveras på en av stadens restauranger till kvällen.
Onsdag. Frukost smakar bra och sen gör vi en busstur till 
den pittoreska staden Honfleur, belägen vid Seines utlopp 
cirka en timmes resa nordost om Caen. Med sin gemytliga 
atmosfär lockar staden till strövtåg. Staden har inspirerat 
många konstnärer och anses av många vara impressionis-
mens vagga, så de som vill följer med reseledaren till Musée 
Eugène Boudin. Under eftermiddagen skall vi prova traktens 
dryck som tillverkas genom destillation av cider och lagras 
på ekfat innan den buteljeras, Calvados! Gemensam middag 
på vår restaurang.
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Torsdag. Efter frukost åker vi till Arromanche, vackert 
belägen vid kusten. Vi besöker Landstigningsmuseet 
med utställningar och film om händelserna som började 
6 juni 1944, landstigningen i Normandie. Här finns även 
souvenir shop. Vid stranden och ute i havet finns rester av 
den konstgjorda hamnen Mulberry B. Den sammansattes 
av färdiga betongelement som bogserades över Engelska  
Kanalen och var avsedd att möjliggöra lättare tillförsel 
av fordon, personal och förnödenheter till de allierade 
trupperna. Vi känner de historiska vingslagen och ser även 
resterna av ett gammalt tyskt batteri. Under eftermiddagen 
kommer vi även till Bayeux där vi ser den drygt 70 meter 
långa och cirka 50 cm breda Bayeuxtapeten. Den innehåller 
72 scener, som beskriver Vilhelm Erövrarens fälttåg 
mot England och slaget vid Hastings 1066. Ursprunget 
har alltid varit omdiskuterat, men den anses ha tillkommit 
i slutet av 1000-talet. Tillbaka i Caen väntar middag på vår 
restaurang.            
Fredag. Efter frukost går resan (cirka 13 mil) till en av 
Frankrikes minsta kommuner med ca 50 invånare men 
desto fler turister. Platsen är MontSaintMichel och det 
som lockar är den spektakulära synen av halvön med sitt 
kloster beläget på toppen. Platsen är med på UNESCOs 
Världsarvslista och här ges tid för shopping och lunch innan 
färden går till den mysiga staden Saint Malo i Bretagne vars 
gamla delar omges av en gedigen ringmur. Vi tilldelas våra 
rum och middag serveras på hotellet.
Lördag. Efter en tidig frukost tar vi färjan till Jersey (över-
färden tar ca 1 timme och 20 minuter). Jersey är den största 
av Kanalöarna och tillhör officiellt den brittiska kronan, 
men ön är nästan helt självständig. Själva Jersey är till  

exempel inte med i EU, vilket Storbritannien är. Man har 
också en egen valuta på ön kallad Jerseypund, men den 
finansiella handeln sker i brittiska pund. Ön är mycket rik 
och välmående och känd för sina goda finansiella förut-
sättningar då moms saknas helt. Många butiker har därför 
etablerat sig här och Jersey har blivit ett ypperligt semester-
mål för shoppingsugna besökare. Det officiella språket på 
ön är engelska, även om gatunamnen på landsbygden är på 
franska. Naturen på Jersey är storslagen och havet gör sig 
påmint vart man än är på ön. I norr kantas kusten av mäktiga 
klippor ut mot havet och utmed södra kusten breder härliga 
stränder ut sig. Det starka tidvattnet ger karaktär åt kust-
banden. Naturen inåt ön är vacker och oförstörd. 
Vi möts av egen buss för en tur runt ön. Vid lunchtid släpps 
vi av i huvudorten Saint Hellier där tid ges till shopping 
och strövtåg tills det är dags att åka till fastlandet. På sen 
eftermiddag går färjan tillbaka, åter i Saint Malo omkring 
klockan 21. Väl tillbaka på vårt hotell står istället för middag,  
vin och ost framdukat till oss, vi umgås och samlar ihop 
dagens intryck. 
Söndag. Efter frukost finns tid att strosa i mysiga Saint 
Malo innan färden går till Paris och hemresa till Arlanda 
med direktflyg. Vidare färd till resebyrån för er som har 
bokat buss. 
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelrum:   14 790:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  350:– per natt
Busstransfer resebyrån-Arlanda t/r: 150:–
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Toscana
med buss genom ett böljande landskap
29 september – 11 dagar, avresa från Stockholm kl.8.30, Södertälje kl.9, Nyköpingsbro (södergående) 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. 

Tisdag. 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 gemen-
sam middag som består av en väl tilltagen buffé inklusive 
vin/öl. Ombord finns shop och bar. 
Onsdag. Efter en tidig frukost fortsätter resan söderut 
genom Tyskland. Stopp görs för möjlighet till kaffe och 
lunchrast. Resan går till Würzburg i Bayern. Trots bomban-
fall 1945 är staden känd för de välbevarade kyrkorna med 
olika stilar som Romansk, Gotisk, Renässans och framför-
allt Barock. Middag och övernattning på centralt belägna 
Hotel Strauss.

Torsdag. 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 Hotel Grauer Bär.
Fredag. Efter frukost fortsätter färden söderut mot den 
italienska gränsen och vi åker genom Brennerpasset. Land-
skapet 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 på centralt belägna hotell 
Grand Hotel Nizza et Suizze. Middag på hotellet. 
Lördag. 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 
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 tillsammans på trevliga Osteria dei 
Baroncelli. Efter en dag full av intryck är vi åter tillbaka i 
Montecatini Terme där middag serveras på vårt hotell. 
Söndag. Efter frukost gör vi en tur genom Toscanas böljande  
landskap till den medeltida staden Siena. Här möts vi av 
en kunnig lokalguide som visar och berättar när vi tar en  
promenad i den välbevarade stadskärnan. Staden är fylld av 
vackra palats och byggnader i gotisk stil. Naturligtvis går vi 
över stadens berömda snäckskalsformade torg, som är känt 
för sina hästkapplöpningar Il Palio, som äger rum två gånger 
per år med traditioner troligtvis redan från medeltiden. Tid 
ges för lunch och att strosa runt på egen hand. Middag på 
hotellet.
Måndag. Efter frukost ges tid att på egen hand njuta i 
Montecatini Terme. Sedan åker vi till Chiantiområdet, 
hjärtat i Toscana. Denna del är vida känd för sitt fantastiska 
landskap och sina underbara viner. På det vackra vin-
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slottet Castello il Palagio serveras lunch och vi får prova 
gårdens viner. Middag på hotellet. 
Tisdag. Efter vår frukost tar vi adjö av Toscana och Monte-
catini Terme. Färden går först mot Medelhavet för att sedan 
riktas norrut, förbi Milano och vidare över gränsen till 
Schweiz. På vägen passerar vi Lugano, Chur och åker längs 
gränsen till Lichtenstein och floden Rhen. Vi kommer att 
se ett fantastiskt landskap i Alperna. Strax efter att vi har 
passerat gränsen till Österrike kommer vi till dagens mål 
Feldkirch. Här bor vi precis i kanten av den historiska stads-
kärnan. Under dagen stannar vi för lunch- och kaffepauser. 
Middag serveras på vårt hotell.  
Onsdag. Efter frukosten startar färden och snart passerar 
vi den tyska gränsen vid Bodensjön och åker vidare norrut 
till den pittoreska, genuina vinstaden Rüdesheim vid Rhen. 
Här bor vi på ett centralt beläget hotell som ligger invid 
torget.  Tillfälle till lunch och kaffepauser ges under dagen. 
Innan vi serveras middag på hotellet tar vi en kort promenad 
till en trevlig vinkällare där vi kommer att få prova några 
olika viner som producerats i trakten. 

Torsdag. Efter frukost är det dags att ta farväl av dessa  
fantastiska 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 inkl. vin/öl och sedan väntar en god natts sömn. 
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. 
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelrum/insideshytt: 14 790:–
Tillägg för rum/insideshytt för eget bruk: 250:– per natt
Önskas utsideshytt tillkommer 600:– /hytt

Hemliga Resan UTOMLANDS!
Onsdag 23 september – 5 dagar

Se till att ha passet redo, packlista kommer sen 
Buss, båt eller flyg, det säger vi inte än 
11 990:– är priset, mer ska vi inte knysta 
Halvpension ingår, men om resten är vi tysta!
Varmt välkommen!

Pris per person i dubbelrum:  11 990:–
Tillägg för rum för eget bruk: 250:– per natt
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Konst på Franska Rivieran
Chagallmuseet, Picassomuseet, Auguste Renoirs hem  
och ateljé, Fondation Maeght, m.m.
12 oktober – 5 dagar

Följ med till en av våra populära destinationer – Franska Rivieran!
Vi ser konst på världsberömda museer och hör vågorna slå mot anrika stranden vid Promenade des Anglais. Vårt hotell 
har ett extremt bra läge, nära strandpromenaden, shoppinggator och Gamla stan. Denna resa passar även dig som inte är 
konstintresserad utan bara vill komma ned till dessa härliga trakter!

Måndag. Vi flyger direkt med Norwegian till Nice. Vår buss 
möter oss och vi åker till ett av världens mest berömda hotell, 
anrika Hotel Negresco! Här serveras en lunch bestående av 
två rätter inklusive ett glas vin/öl/läsk. Sedan forsätter vi 
till närbelägna Chagallmuseet som byggdes på 1960-talet. 
Den ryskfödde konstnären Marc Chagall hade skänkt 17 
stora dukar åt franska staten och man beslöt att bygga ett 
modernt museum med många öppna ljusa ytor. Dukarna är 
museets stora dragplåster, men även tavlor med teman som 
kärlek mellan man och kvinna. Vi fortsätter med bussen till 
vårt hotell och tilldelas våra rum för fem nätter. Till kvällen 
samlas vi för promenad till den gemensamma middagen på 
närbelägen restaurang.

Tisdag. Efter frukost gäller det att ta promenadvänliga skor 
för idag följer de som vill med på en cirka tre kilometer lång 
promenad längs havet och in i Gamla Stans gränder. 
På Florian ser vi tillverkningen och kanske handlar med oss 
något av traktens traditionella konfekt, kanderade blommor 
och frukter! Sedan bjuds enklare lunch i form av Sallad 
Nicoise inklusive ett glas vin/öl/läsk. Eftermiddagen är fri, 
varför inte njuta av solens strålar vid stranden? Idag ingår 
lunch istället för middag.
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Onsdag. Efter frukost tar vi promenaden till MAMAC, Nice 
museum för modern konst. Eftermiddagen är fri för egna 
strövtåg och shopping. Till kvällen samlas vi för promenad 
till den gemensamma middagen på vår restaurang.
Torsdag. Efter frukost beger vi oss med bussen till det 
välkända konstmuseet Fondation Maeght. Museet invigdes 
1964 och finansierades av Marguerite och Aimé Maeght för 
att presentera modern konst i alla dess former. Konstnärer 
och skulptörer medverkade för att kunna förverkliga denna 
fantastiska plats! Här i museet och trädgården finner vi verk 
av Chagall, Brague, Kandinsky, Giacometti och Miro. Vi 
besöker även den närbelägna, djärvt placerade bergsbyn, 
konstnärsbyn Saint Paul de Vence, här ges tid till lunch och 
besök i gallerier. Till kvällen samlas vi för promenad till den 
gemensamma middagen på vår restaurang.
Fredag. Frukost dukas fram och sedan bär det av till Cagnes 
sur mer, där vi bland olivträden hittar Auguste Renoirs sista 
hem. Huset innehåller även två målarateljéer, konstverk, 
skulpturer, fotografier och personliga ägodelar. Färden går 
vidare till Antibes. Här ges tid till lunch och egna strövtåg 
innan vi besöker det berömda Picassomuseet. Vi tar bussen 
till flygplatsen och direktflyget till Arlanda. Vidare färd 
till resebyrån för er som har bokat buss. Idag ingår varken 
lunch eller middag.

OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan
Pris per person i dubbelrum:  12 990:– 
Tillägg för rum för eget bruk:  350:– per natt
Busstransfer resebyrån-Arlanda t/r: 150:–
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Torsdag. 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 gemen-
sam middag som består av väl tilltagen buffé inklusive vin/öl. 
Ombord finns shop och bar. 
Fredag. Frukost dukas fram ombord innan båten angör 
kajen i Travemünde. Redan under förmiddagen är vi framme 
Bremen där vi möter en svensktalande lokalguide för en 
guidad tur till fots i den fina Hansastaden. Vi tas med på en 
resa genom århundraden. Byggnader, gator, torg och kvarter  
berättar alla om stadens spännande historia. I Bremens 
äldsta kvarter, Schnoor, ligger de små husen från 1400 och 
1500-talet tätt intill varandra. På dessa små slingrande gator 
och pyttesmå torg finns idag konsthantverk, guldsmeder 
och gallerier. Turen avslutas vid det stora torget Marktplatz 
som är Hansastadens hjärta och säkerligen en av de vackraste 
platserna i Tyskland. Här imponerar det över 600 år gamla 
rådhuset. Här känner vi även igen bronsstatyn av Bremer 
Stadtmusikanten med åsnan, hunden, katten och tuppen som 
påminner om bröderna Grimms saga. Tid ges till lunch och 
egna strövtåg innan vi tilldelas våra rum på centralt belägna 
H+ Hotel. Festen har startat under dagen så följ gärna med ut 
och svinga en bägare! Staden myllrar av festsugna människor 
på stadens gator och torg. Omkring fyra miljoner människor 
lockas hit under den sjutton dagar långa festivalen som hålls 
på flertal ställen i staden. Det stora festivalområdet är beläget 
en och halv kilometer från hotellet.
Denna dag ingår varken lunch eller middag.
Lördag. Efter frukost är dagen fri för egna aktiviteter. De 
som vill åker med till en stormarknad med ett stort utbud 
av mat och framförallt dryckesvaror till bra priser. Tillbaka 
i Bremen fortsätter folkfesten. Evenemangen är många och 
staden har även många intressanta museer. Om inte någon 
av alla nöjesattraktionerna som pariserhjul och bergochdal-
banan lockar så varför inte besöka den historiska marknaden 
med hantverkare, smeder och glasblåsare? Denna dag ingår 
varken lunch eller middag.

Söndag. Efter frukost och en välförtjänt sovmorgon åker 
vi till Lübeck och gör en stadsrundtur till fots. Naturligtvis 
ingår besök på Niederegger med sin fantastiska marsipan. 
Tillfälle till lunch ges under dagen. Till kvällen går vi 
ombord på TT-Lines fartyg i Travemünde. Middag i form av 
buffé inkl. vin/öl och sedan väntar en god natts sömn. 
Måndag. Frukost serveras ombord. Vi åker samma väg hem 
som vi åkte på utresan. Vi stannar för möjlighet till kaffe i 
Ljungby, lunch i Ödeshög och bensträckare. Denna dag 
ingår inga måltider. Åter i Stockholm omkring klockan 18. 
OBS! Vid bokning ange namn exakt som det står i passet, 
passet ska även tas med på resan.
Pris per person i dubbelrum/insideshytt: 7 990:–
Tillägg för rum/insideshytt för eget bruk: 350:– per natt
Önskas utsideshytt tillkommer 600:– / hytt

Oktoberfest i Bremen
15 oktober – 5 dagar, avresa från Stockholm kl. 8.30, Södertälje kl. 9, Nyköpingsbro (södergående) kl 10

Häng med till Nordtysklands egen Oktoberfest, Bremen Freimarkt som är en tradition sedan år 1036! Vi bor i Bremen på 
mycket centralt belägna H+ Hotel och rycks med i festligheterna. Fyrverkerier, karuseller, sjudande folkliv med öl och korv 
i mängder!
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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 Norden och halvpension på resor till övriga Europa. 
Luncherna består av varmrätt/buffé eller smörgåsbord samt kaffe. Även 
lunchpaket kan förekomma, vilket anges i texten. Middagarna består av två 
eller tre rätter med kaffe (kaffe ingår endast på resor inom Sverige) och  
serveras vid sittande bord eller som buffé.

- Entréer, biljetter och nämnda lokala guider.

- Reseledare.

Vid avvikelse från ovanstående anges detta i resebeskrivningen.
Kostnad för boende i rum för eget bruk är en kostnad som hotellet tar ut. Den 
tillkommer även när en tilltänkt rumskamrat avbokar kort tid före en avresa.

På- och avstigningsplatser
På avresedagen startar resan från de i programmet angivna orter och tider, 
förseningar kan dock förekomma i resans program anges ungefärlig tid för 
hemkomst till Stockholm.

Avstigningsplatser är även Södertälje, Uppsala och Nyköpingsbro om de är 
angivna som påstigningsplatser.

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

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

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

Bussplacering
Vid bokning av plats på första rad tillkommer en kostnad på 150kr/pers.

Bokning av övriga bussplatser är kostnadsfritt.

Varje resenär får ett resebevis med bestämd sittplats. I bussarna är det vanligen 
13 bänkrader. På chaufförsidan betecknar A fönsterplats och B mittgångsplats.

På reseledarsidan betecknar C mittgångsplats och D fönsterplats. Vänligen 
observera att avvikelser kan förekomma beroende på bussmodell. Bussarna är 
moderna helturistbussar med säkerhetsbälten, toalett och luftkonditionering 
(undantag kan förekomma i utlandet).

Förutom de angivna stoppen som anges i resans beskrivning stannar vi för 
möjlighet till kaffe och toalettbesök, etc. med jämna mellanrum.

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

Anmälningsavgiften som bekräftar bokningen bindande är 1 500:– för  
flerdagsresor om inget annat anges. Avgiften skall vara oss tillhanda inom  
10 dagar efter bokning och slutlikvid senast 45 dagar före avresa.

Ingen anmälningsavgift på dagsturer.

Om antalet anmälda resenärer är färre än 25 till en resa, kan den komma att 
ställas in. Eventuellt inställd resa meddelas senast 30 dagar innan tänkt avresa 
(undantagna är dagsturer som kan ställas in fram till 14 dagar före avresa).

Våra flygresenärer meddelas i resebrev innan avresan om gällande flygtider,  
då dessa kan komma att ändras av flygbolaget efter programmets tryckning.

Den som har gångsvårigheter, behov av särskild kost eller liknande måste 
meddela detta vid bokningstillfället.
Du ansvarar själv för att transportera ditt bagage och för att kunna följa med i 
övriga gruppens tempo samt att klara av att genomföra resans program.

Meddela alltid medtagande av eventuella hjälpmedel såsom rullator eller liknande.

Bussresor kan ofta vara svåra för rörelsehindrade och tyvärr är få hotell i ut-
landet 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.
Programpunkter kan komma att kastas om eller ersättas av likvärdiga, detta 
meddelas i så fall vid avresa. Om ändring av hotell sker meddelas resenärer per 
brev innan avresa. Vi reserverar oss för prisändringar utanför vår kontroll samt 
eventuella tryckfel.

Larssons Resor AB har ställt av Kammarkollegiet föreskriven resegaranti.
Om du skall resa utomlands, se till att du har giltigt pass samt 
Försäkringskassans EU-kort. 

Om du måste avboka din resa
Avbokning skall ske under våra öppettider:

Måndag t.o.m. torsdag 9–17, fredag 9–15

-  Öppet köp gäller till 50 arbetsdagar före avresan. Du får då tillbaka hela  
det inbetalade beloppet, dock ej den del av resans pris som avser eventuell 
evenemangsbiljett och flygbiljett.

-  Vid avbeställning senare än 50 arbetsdagar men tidigare än 30 arbetsdagar 
före avresan återbetalas 60% av resans pris, dock ej kostnad för eventuell 
evenemangsbiljett och flygbiljett.

-  Vid avbeställning senare än 30 arbetsdagar men tidigare än 20 arbetsdagar 
före avresan återbetalas 40% av resans pris, dock ej kostnad för eventuell 
evenemangsbiljett och flygbiljett.

-  Vid avbeställning senare 20 arbetsdagar före avresan sker ingen återbetalning.

Vi sänder hem avbokningsbesked med de uppgifter ert försäkringsbolag  
behöver för eventuell utbetalning från dem.

Se till att ha gällande reseförsäkringar och avbeställningsskydd. Vänligen 
kontakta ert försäkringsbolag/kortföretag. Även om avbeställningsskydd  
är tecknat genom försäkringsbolag, kortföretag etc. debiteras kostnaderna 
enligt ovan. Resenären har själv att kräva sitt försäkringsbolag/kortföretag  
på eventuell återbetalning.
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Även under 2020 erbjuder vi poäng på ditt resande. 1 krona motsvarar 1 poäng. Poängen samlas ihop under året och för 
10 000 intjänade poäng får du 200:– i presentkort till nästa år.
Du hittar även våra resor på vår hemsida. Vi lägger upp resor vartefter de blir klara så gå gärna in för att hålla dig uppdaterad. 
Där kan du även ladda ned vår katalog som PDF här på sidan.  
Registrera dig för vårt nyhetsbrev så att du inte missar nyheter och erbjudanden!
GILLA oss på Facebook för att ta del av nyheter, erbjudanden och delta i tävlingar. Där finns även bilder och filmer från 
våra resor.
Föreningar och företag får gärna boka in sig på befintliga resor eller kontakta oss för offert på skräddarsydda arrangemang. 

Varmt välkommen!
Helene, Peter, Anna-Clara, Jenny, hunden Buster och alla våra reseledare!
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Vi arrangerar och skräddarsyr resor till pensionärs-  
och intresseföreningar samt företag och organisationer.  

Välkomna till oss för kostnadsfri offert!

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



FÅ VÅRA NYHETSBREV
Registrera dig på vår hemsida

Höst och julprogrammet kommer i slutet av augusti 2020!

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
Sök: Larssons Resor

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

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


