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ÄNTLIGEN!
Efter några tunga år med en pandemi som tidvis helt stoppade allt resande kan vi 
återigen mötas på riktigt! Och vi tror att Du, liksom många andra, nu längtar efter 
att få ut och resa igen. Därför har vi i år tryckt en helt ny resekatalog. Vi har förstått 
att många trots allt gärna vill ha ett exemplar att bläddra i innan man bestämmer 
vart nästa resa skall gå? På vår hemsida kommer vi fortsätta lägga upp ännu fler 
resor, så gå gärna in och titta där också under året då vi kompletterar med fler 
resor och kommer där även lägga upp kortare resor, aktuella teaterresor och 
julmarknadsresor. 

Dom flesta av våra resor genomförs i våra moderna turistbussar, och att resa 
med buss är ett av dom absolut mest miljövänliga alternativen idag. Våra bussar 
är komfortabla och rymliga, och utrustade för att göra så lite miljöpåverkan som 
möjligt.

Vi flyger också till ett par destinationen, som tex på några av våra resor till Spanien, 
Italien, Skottland och Portugal. På plats använder oss då av inhyrda bussar, som kan 
hålla en lite enklare standard. 

Att resa i grupp är ett fantastiskt sätt att resa på, och många finner nya vänner för 
livet. Våra duktiga förare och reseledare tar dig tryggt och säkert till nya spännande 
resmål men självklart finns i vårt program många ”gamla favoriter”, såsom våra 
populära Hollandsresor och våra resor till Gotland. Vi fortsätter också att kryssa 
på Östersjön med Cinderella, och erbjuder både dygnskryssningar men även 
flerdagarskryssningar till Bornholm, Visby, Ystad och Höga kusten.

Vi skräddarsyr också resor för alla typer av grupper, så ska din förening, skolklass 
eller ditt företag ut och resa kan ni med förtroende vända er till oss. Vi ger er gärna 
pris på allt från en kortare busstransport i hembygden till hela paketresor runt om i 
Sverige eller ut i Europa. Kontakta oss så kan vi hjälpa er med tips och förslag på er 
nästa resa!

Vi är dock medvetna om att det fortfarande är kärva tider, oroligt i vår omvärld och 
det mesta har på kort tid blivit dyrare. Vi tror ändå att många längtar efter att få ge 
sig iväg på en resa igen och genom att bläddra i vår katalog kan du redan nu börja 
planera och drömma om din nästa tur. Och som ordspråket säger: ”Den som gör en 
resa har något att berätta”.  

Vi hoppas att Du ska hitta din kommande resa hos oss på MK Bussresor – 
Varmt välkomna ombord!



INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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Övriga Europa
Almunecár - flyg
Amalfi-Sorrento-Capri - flyg
Berlin
Bremen påskmarknad
Cykel och vin i Moseldalen
Dolomiterna för livsnjutare
Gardasjön
Holland
Hälsoresa Polen
Höjdpunkter i alpvärlden
Krakow
Kroatien med Bosnien
Kroatien, Istrien, Vrsar
Lübeck
Normandie med Jersey
Oktoberfest i Bremen
Polen runt
Porec
Portugal med Azorerna - flyg
Prag
Prag-Budapest-Wien
Rhen och Mosel
Rostock
Rüdesheim
Salzkammergut
Schweiz alpvärld med Alsace
Shopping Burg
Skottland - buss
Skottland - flyg
Spreewald, sparris och vin
Stralsund med Rügen
Sydengland
Tallinn
Toscana
TV-deckarnas England
Tyrolen
Ungerns viner
Vackra Dolomiterna
Vinresa Gardasjön & Alsace
Vinresa Rhen & Champagne
Wien
Zillertal

Resor i Norden
Bornholm
Bornholm och Visbykryss med Cinderella
Bottenviken runt
Cinderella
Cykla på Ven
Danska Söderhavsöar
Danska Trädgårdar
Finlands sjöar
Färöarna
Geilo
Geiranger
Gotland
Hangö
Helsingborg med Ven
Hurtigruten med Raumabanan
Höga kusten
Höga kustenkryss med Cinderella
Inlandsbanan
Kielkryss
Kosta
Legoland
Lofoten
Malmö & Köpenhamn
Midnattssolens förtrollande land
Mälarens pärlor
Nordkap
Visbykryss med Cinderella
Ystad och Visbykryss med Cinderella
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Avreseorter:
På de flesta bussresorna norrut från Västsverige:
Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Grästorp, 
Lidköping, Skara, Skövde, Mariestad, Hova, Laxå, 
Örebro, Arboga, Eskilstuna, Strängnäs

På de flesta bussresorna söderut från Västsverige:
Mariestad, Skövde, Falköping, Skara, Lidköping, 
Götene, Vara, Vårgårda, Alingsås, Lerum, Partille, 
Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, 
Halmstad, Helsingborg, Trollhättan, Vänersborg, 
Uddevalla, Ljungskile, Stenungssund, Kungälv.

Tidtabeller och mer information på vår hemsida.



Gotland
5 dagar

Pris från: 5 095,-
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Dag 4: Utflykt Norra Gotland och Fårö
Vi styr idag norrut och tar oss över till Fårö. Här får vi bland annat 
höra mer om öns stolthet Ingmar Bergman och vi gör ett kort 
stopp vid Fårö kyrka. Självklart besöker vi också det fascinerande 
raukområdet på öns västra sida och Sudersand med sin härliga 
sandstrand. Ett lunchuppehåll och kanske även ett dopp i havet 
hinns med innan vi vänder åter via Slite tillbaka till Visby.

Dag 5: Visby – Hemorten
Efter frukost och lite tid på egen hand i Visby (beroende på tidtabell) 
återstår nu bara hemresan. Färjan tar oss åter mot fastlandet, och 
den återstående bussresa till respektive avstigningsort.

Ett resmål som ligger oss riktigt varmt om hjärtat är Gotland, 
och under snart 40 år har vi arrangerat bussresor till denna 
fantastiska ö. I sommar kommer vi som tidigare år ordna 
resor med boende på hotell inne i Visby, men under för- och 
eftersäsong kommer vi även kunna erbjuda ett par resor 
med boende på Björkhaga strandby. Ett par mil söder om 
Visby, precis vid havet, ligger denna trevliga anläggning, 
och här bor vi bekvämt i fina stugor och serveras frukost 
och middag i restaurangen på området. 

Dag 1: Hemorten – Visby
Vi samlar upp och tar färjan via Nynäshamn/Oskarshamn till 
Visby. Efter ankomst checkar vi in på vårt boende, beroende på 
var du valt att bo.

Dag 2: Stadsrundtur med utflyt till Lummelundagrottan
Denna dag ägnas åt Visby, rosorna och ruinernas stad. Tillsammans 
med vår duktiga guide promenerar vi genom det medeltida Visby, 
vi besöker kända platser som Almedalen och den botaniska 
trädgården. Vi strosar vidare i de vackra gränderna och passerar 
Visby Domkyrka och flera ruiner med spännande historier. Efter 
vår promenad och lite kaffe eller lunch på egen hand kan de som 
vill följa med på en utflykt norr om Visby, till Lummelundagrottan. 
Vi får en guidad visning av dessa mäktiga droppstenar, och höra 
berättelsen om grottans upptäckt (entréavgiften tillkommer).
 
Dag 3: Utflykt Södra Gotland
Idag styr bussen söderut med ett besök i ett gotländskt änge. 
Dessa kulturlandskap bjuder på varierande växtlighet under 
säsongen. Vi fortsätter söderut och stannar till vid Kettelviks 
Stenmuseum innan vi når den välkända rauken Hoburgsgubben 
och den sydligaste delen av ön. Under dagen finns möjlighet att 
köpa lite lunch eller fika på egen hand. Färden tillbaks går via den 
vackra Ekstakusten förbi Karlsöarna tillbaks till Visby.
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Resefakta – boende på Björkhaga strandby
Avresedatum: 28/5, 7/6, 15/8, 21/8
I resans pris ingår: Boende i vald stuga, halvpension (fr 
middag dag 1 till frukost dag 5), båtresa Oskarshamn – 
Visby t/r samt guidade utflykter enligt program. I priset 
ingår även sänglinne, handdukar och slutstädning.
Boendealternativ:
Pris Fiskestuga för 2 personer i enrumsstuga med pentry, 
dusch/toalett:
5 495,- /person
Pris Strandstuga för 3-4 personer med två separata 
sovrum, delad dusch/toalett, kök/allrum: 
5 095,-/person

Resefakta – boende i Visby
Avresedatum: 29/5, 12/6, 17/6, 3/7, 10/7, 17/7, 31/7, 
14/8, 28/8
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
båtresa Nynäshamn/Oskarshamn – Visby t/r samt 
guidade utflykter enligt program. Enkelrum mot tillägg.

Boendealternativ:

Scandic Visby – beläget alldeles ovanför hamnen i 
centrala Visby. Här finns bland annat pool, bar och gym.
Pris Scandic Visby 29/5, 12/6: 6 095,-
Pris Scandic Visby 3/7, 10/7, 17/7, 31/7: 8 295,-
Pris Scandic Visby 14/8, 28/8: 6 895,-

BW Solhem – granne med Visby ringmur och nära till 
innerstadens alla trevliga restauranger och butiker.
Pris BW Solhem 29/5,12/6: 6 495,-
Pris BW Solhem 17/6: 6 750-
Pris BW Solhem 3/7, 10/7, 17/7, 31/7: 7 685,-
Pris BW Solhem 14/8, 28/8: 7 335,-

BW Strand – fyrstjärnigt hotell beläget i Visby innerstad, 
med perfekt läge på Strandgatan men med en kortare 
promenadsträcka till bussens samlingsplats. Här finns 
inomhuspool och relaxavdelning, bar och en trevlig 
restaurang.
Pris BW Strand 29/5, 12/6: 7 100,-
Pris BW Strand 17/6: 7 365,-
Pris BW Strand 3/7, 10/7, 17/7, 31/7: 8 295,-
Pris BW Strand 14/8, 28/8: 7 965,-



Holland med Blomstertåget
6 dagar

Pris: 7 995,-
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Resfakta
Avresedatum: 20/4, 21/4
Pris: 7 995,-
Tillägg, enkelrum: 2 050,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
utflykter enl programmet, entréer till Aalsmer & 
Keukenhof, båttur Amsterdam samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Achat Hotel Buchholz/Hamburg
Dag 2-4: Leonardo Hotel Almere City, Almere
Dag 5: Tryp by Wyndham Aquamarin, Lübeck

Dag 2: Hamburg – Holland (avresa den 21/4)
Efter frukost reser vi direkt mot Holland för att kunna ansluta och 
se det vackra Blomstertåget. Vi hittar en plats utmed kortegevägen 
och njuter av alla vackra ekipage och de väldoftande vagnarna. 
Därefter reser vi vidare till vårt hotell och den väntande middagen.

Dag 3 – 4: Utflykter i Holland
Under två dagar kommer vi få se och uppleva mycket av Holland. 
Bland annat besöker vi världens största blomsterauktion i Aalsmer. 
Här auktioneras varje dag ut ca 14 miljoner blommor och växter. 
Vi gör en kanaltur i Amsterdam, där vi även får lite tid på egen 
hand. Ett besök på Keukenhof med sina tusentals tulpaner och 
andra lökväxter är ju ett måste när man reser till Holland vid 
denna tidpunkt – en höjdpunkt på resan för många. Middagarna 
äter vi gemensamt på vårt hotell.

Blomstertåget avgår den 22/4 2023 som vi besöker på båda 
avgångarna.

Dag 5: Holland – Lübeck 
Dags att säga adjö till Holland för denna gång och vi tar sikte på 
vårt övernattningshotell i Tyskland där middag väntar.

Dag 6:  Lübeck  – Hemorten 
Efter några trevliga dagar med fina reseminnen återstår nu bara 
sista biten till respektive hemort.

Följ med till Holland och upplev det världsberömda 
blomstertåget! Ett säkert vårtecken är våra omtyckta 
Hollandsresor, då vi besöker både Keukenhof, Aalsmer 
och gör en kanaltur i Amsterdam. På dessa resor får vi 
också möjlighet att beskåda det fantastiska och berömda 
Blomstertåget. Vi bor bra i den trevliga staden Almere.

Dag 1: Hemorten – Hamburg
Efter uppsamling och resa genom Danmark, färdas vi den sista 
biten på tyska vägar till vårt övernattningshotell där gemensam 
middag väntar.

Dag 2: Hamburg – Holland (avresa den 20/4)
Efter en stärkande frukost kör vi mot den holländska gränsen 
och tar oss förbi den kända Zuiderseevallen – den tre mil långa 
fördämningen som förbinder Nordholland med Friesland. Väl 
framme på vårt hotell väntar middag.



Rüdesheim  
6 dagar
Pris: 7 995,-
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Resefakta
Avresedatum: 27/9
Pris: 7 995,-
Tillägg, enkelrum: 1 400,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
utflykter och vinprovningar enligt program, sopplunch, 
båtresa, linbanetur samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: TRYP by Wyndham Aquamarin, Lübeck
Dag 2-5: Central Hotel Ringhotel, Rüdesheim
Dag 6: Golden Tulip Lübecker Hof, Lübeck

Dag 4: Båttur och vinprovning
Idag skall vi under förmiddagen göra en båttur på Rhen, 
resan går mellan Rüdesheim och St Goarshausen. Vi passerar 
den sagoomspunna klippan vid Loreley, där många sjömän 
enligt sägen har gått under. Åter i Rüdesheim besöker vi under 
eftermiddagen Georg Breuers vinhus, och här kommer vi få prova 
tre sorters vin. Dagen avslutas med middag på vårt hotell.

Dag 5: Rüdesheim – Lübeck
Dags att resa hemåt och vi beger oss norrut mot vårt 
övernattningshotell utanför Lübeck, där våra rum och middag 
väntar.

Dag 6: Lübeck – Hemorten
Vi lämnar Tyskland och färdas på samma sätt hemåt via Danmark 
och under kvällen når vi våra respektive hemorter.

Följ med oss till mysiga Rüdesheim, en resa med utflykter 
längs med floden Rhen. Här ligger vingårdarna tätt och 
vi gör en promenad bland vinrankorna, och provsmakar 
några av områdets goda viner. En trevlig tur på Rhen är 
också inkluderad, och från båten ser vi vinbyar och vinfält 
på båda sidor om floden.

Dag 1: Hemorten – Lübeck
Efter uppsamling kör vi söderut genom Sverige och Danmark, och 
tar sikte på resans första övernattningshotell i Lübeck. Här stannar 
vi och övernattar, middag väntar på hotellet.

Dag 2: Lübeck – Rüdesheim
Efter frukost kör vi vidare söderut mot vårt huvudmål, Rüdesheim 
am Rhein. Här skall vi bo i tre nätter och checkar in på vårt centrala 
hotell där gemensamma middag väntar.

Dag 3: Rüdesheim 
Dagen startar med en linbanetur upp till Niederwald monument 
för att beskåda den vackra utsikten en stund innan promenerar ner 
genom vinfälten. Under turen får vi provsmaka flera sorters vin och 
promenaden avslutas med en god sopplunch inne i Rüdesheim. 
Eftermiddagen spenderas på egen hand, kanske är det dags att 
provsmaka specialiteten ”Rüdesheimer kaffee”. Middag äter vi 
tillsammans på vårt hotell. 



Rhen och Mosel  
7 dagar

Pris: 9 295,-
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Resefakta
Avresedatum: 23/9
Pris: 9 295,-
Tillägg, enkelrum: 1 550,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
utflykter enligt program, båttur, två vinprovningar samt 
reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: Good Morning+ Hotel, Bad Oldesloe
Dag 2-3: Central Hotel Ringhotel, Rüdesheim
Dag 4-5: Hotel Noss, Cochem
Dag 6: Good Morning+ Hotel, Bad Oldesloe

Dag 3: Rüdesheim
Dagen tillbringar vi i Rüdesheim, med en ledig förmiddag. Vår 
reseledare tar de som vill med på en linbanetur upp över vinfälten till 
utsiktsplatsen med fantastiska vyer över Rhen och alla vinodlingar. 
Här kan vi beskåda monumentet Germania på nära håll och den 
som önskar kan promenera ner genom vinfälten. Efter lunch på egen 
hand skall vi besöka en lokal vinproducent, Weingut Georg Breuer, 
och här får vi prova fyra sorters vin och har också möjlighet att köpa 
med oss några flaskor hem. Gemensam middag på hotellet.

Dag 4: Rüdesheim – Cochem
Efter frukost är det dags att lämna Rüdesheim och det gör vi 
med en flodbåt. Vi färdas ett par timmar längs med Rhen till S:t 
Goarshausen och kan utmed vägen se vackra sluttningar med 
vinrankor i långa rader. Vi tar oss även upp på den sagoomspunna 
Loreleylklippan, där enligt historien många sjömän gått under. 
Här kan vi också inta dagens lunch innan vi åker vidare mot 
Koblenz, orten där floderna Rhen och Mosel flyter samman vid 
det så kallade Deutsches Eck. Vi når senare vårt hotell i Cochem 
där vi skall bo i två nätter och här väntar dagens middag.

Dag 5: Utflykt Moseldalen
Denna dag åker vi längs med Mosel till Bernkastel och här får vi 
lite tid på egen hand. Under eftermiddagen stannar vi i Traben-
Trarbach på Weingut Axel Emert. Här får vi lära oss mer om vin 
och vinodling och dessutom provsmaka fyra sorters vin innan vi 
beger oss tillbaks till vårt hotell och gemensam middag. 

Dag 6: Cochem – Bad Oldesloe
Efter en stärkande frukost så beger vi oss norrut. Vi övernattar 
återigen i Bad Oldesloe och äter en gemensam middag.

Dag 7: Bad Oldesloe – Hemorten
Vi fortsätter via Danmark och når så småningom Sverige, och 
framåt kvällen är vi tillbaks på respektive hemort.

Hösten är årstiden då det skördas vindruvor längs floderna 
Rhen och Mosel. På denna resa får vi lära oss mer om 
vinodling och vi hinner både med att provsmaka vin och ta 
en båttur på Rhen.

Dag 1: Hemorten – Bad Oldesloe
Vi börjar vår resa söderut och kör via Danmark och vidare till Bad 
Oldesloe. Här skall vi bo första natten och middagen väntar. 

Dag 2: Bad Oldesloe – Rüdesheim 
På snabba motorvägar tar vi oss söderut mot Rüdesheim där vi bor 
i två nätter. Vårt hotell är beläget i centrala Rüdesheim. Här finns 
gott om korsvirkeshus och den välkända gränden Drosselgasse 
finns inom några minuters gångavstånd. Gemensam middag på 
hotellet efter incheckning. 



Cykel och vin i Moseldalen 
7 dagar
Pris: 10 695,-
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Resefakta
Avresedatum: 13/7
Pris: 10 695,-
Tillägg, enkelrum: 2 300,-
Tillägg, extra tillägg för elcykel 600:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
tre dagars hyra av 8-växlad cykel inklusive korg, 
vinprovningar enligt program samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1 och 6: Golden Tulip Lübeckerhof, Lübeck
Dag 2: Vienna House Easy Trier, Trier
Dag 3: Hotel Krone Riesling, Trittenheim
Dag 4: Hotel Zur Post, Bernkastel
Dag 5: Hotel Trabener Hof, Traben-Trarbach

Dag 3: Trier – Trittenheim
Direkt efter frukost hämtar vi ut våra cyklar och startar vår cykelfärd. 
Det finns möjlighet att hyra elcykel mot extra tillägg och måste 
förbokas innan resan. Bagaget lastar vi i vår buss, som kommer 
möta upp oss på nästa övernattningshotell. Turen idag är ca 30 
km lång men vi stannar naturligtvis till för både ett lunchuppehåll 
och kanske någon spontan vinprovning utmed vägen. Väl på 
plats i Trittenheim parkerar vi våra cyklar för dagen och besöker 
Galerie Riesling Weingut, och här skall vi få provsmaka hela 
åtta olika viner innan det är dags att checka in på vårt hotell där 
middag väntar.

Dag 4: Trittenheim – Bernkastel Keus
Frukost och därefter dags för en ny cykeltur längs med Mosel. 
Idag förflyttar vi oss till Bernkastel Keus som ligger ca 25 km 
från Trittenheim. Staden är delad av floden Mosel och är mysig 
med vackra korsvirkeshus, och här skall vi bo kommande natt. 
Under vår cykeltur följer vi floden och njuter av den vackra 
naturen med sluttningar fyllda av vinrankor, och gör naturligtvis 
stopp även idag för lunch. Dagens vinprovning sker hos Weingut 
Anton Zimmermann i Bernkastel, och här får vi lära oss mer om 
vinproduktion och provsmaka fem olika viner. Därefter tar vi oss 
till vårt mysiga hotell innan det är dags för middag.

Dag 5: Bernkastel Keus – Traben-Trarbach
Resans sista cykeldag fortsätter på fina vägar längs med den 
slingrande Moselfloden. Vi gör som brukligt några pauser under 
förmiddagen men är säkert framme i byn Traben-Trarbach redan 
lagom till lunch. Under eftermiddagen kan vi ta en promenad i 
omgivningarna, varför inte besöka något trevligt café eller någon 
lokal vinmakare? Kvällen avslutas med en trevlig middag på vårt 
hotell.

Dag 6: Traben-Trarbach – Lübeck
Efter frukost är det dags att ta plats i bussen igen, som nu styr 
norrut igen. Vi når vårt hotell i Lübeck. Här skall vi bo resans sista 
natt och naturligtvis serveras vi en middag innan det är dags att 
gå till sängs.

Dag 7: Lübeck – Hemorten
Nu återstår bara sista biten genom Tyskland och Danmark, innan 
vi åter når svensk mark och våra hemorter.

Moseldalen på sommaren är ett underbart resmål, och 
med ett gynnsamt klimat har cykelturismen blivit populär 
i området. Denna cykel- och vinresa erbjuder vi dig som 
vill vara lite aktiv, med härliga cykelturer på fina och bilfria 
cykelvägar. Vi cyklar i lugnt tempo och stannar till för att 
prova viner i de mysiga vinbyarna längs med floden Mosel.

Dag 1: Hemorten – Lübeck
Efter uppsamling tar vi oss söderut via Danmark och färjar över till 
Tyskland. På snabba vägar reser vi vidare och når framåt kvällen 
vårt hotell i Lübeck, där vi skall övernatta. Gemensam middag 
serveras på hotellet.varje dag på vårt hotell. 

Dag 2: Lübeck – Trier
Vi reser vidare mot Moseldalen och under kvällningen når vi Trier. 
Väl på plats installerar vi oss och sedan är dags för gemensam 
middag. Trier är en av Tysklands äldsta städer, och grundades av 
den romerske kejsaren Augustus redan år 16 f.Kr.



Krakow
7 dagar

Pris från 7 595,-
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Resefakta
Avresedatum: 23/5, 16/8
Pris 23/5: 7 595,-    
Pris 16/8: 7 750,-
Tillägg, enkelrum: 1 800,-
Tilläg, utflykt Saltgruvan:  400,- (min 20 pers.)
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, 
frukostpension, 4 middagar, guidad tur med hörlurar 
i Krakow, entré, hörlurar och guidning på Auschwitz, 
publunch med ölprovning samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1 och 6: Ombord Stena Line
Dag 2-5: Hotel Wyspianski, Krakow

Dag 2: Gdynia – Krakow
Efter frukost tar vi plats i vår buss och ger oss av mot Krakow. 
Vi stannar naturligtvis för lite lunch och når framåt kvällen 
vårt centrala hotell i Krakow. Här äter vi efter incheckning en 
gemensam middag.

Dag 3: Krakow
Efter frukost möter vår lokalguide upp för en tre timmars lång 
stadsrundtur. Vi får bekanta oss närmare med ”Stare Miasto”, 
gamla staden, som sedan 1978 finns med på UNESCOS:s 
världsarvslista. Vi får även se Mariakyrkan och kungaslottet 
Wawel och många andra vackra byggnader i staden. Under 
eftermiddagen finns möjlighet att göra egna strövtåg och denna 
dag äter vi middag på egen hand.

Dag 4: Krakow, utflykt Auschwitz
När vi ätit frukost tar vi oss med vår buss till Auschwitz, där vi 
hittar koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau. 
Hit deporterades över 1,3 miljoner människor under andra 
världskriget, och de flesta kom aldrig härifrån. Vi får under en tre 
timmar lång guidad visning av lägret höra många skrämmande 
och känslosamma berättelser av vår lokalguide. Väl tillbaks 
i Krakow får vi en stund på egen hand innan vi tillsammans på 
kvällen beger oss till de Judiska kvarteren för en trerätters middag.

Dag 5: Krakow, utflykt Saltgruvan / Ledig dag på egen hand.
Idag ordnas en extra utflykt för de som vill till Saltgruvan i 
Wieliczka (min. 20 personer för att utflykten skall anordnas). 
Gruvan användes av den tyska ockupationsmakten för förvaring 
av bland annat krigsmaterial. Vi får en guidad (engelsktalande) 
visning av gruvan, som även den numera finns med på 
världsarvslistan. Vid lunchtid återsamlas alla för en gemensam 
publunch och ölprovning på Microbrewery C.K Browar inne i 
centrala Krakow. Resten av dagen och kvällen tillbringas på egen hand.

Dag 6: Krakow – Gdynia
Vi lämnar Krakow efter frukost och beger oss norrut mot Gdynia. 
Här väntar åter Stena Lines färja för återresa till Sverige och 
liksom på utresan serveras vi middag ombord.

Dag 7: Karlskrona – Hemorten
Efter ankomst och frukost ombord återstår nu bara sista etappen 
till våra respektive hemorter.

Följ med oss på en resa till Krakow, staden som anses som 
en av Europas vackraste. Krakow är befolkningsmässigt 
Polens näst största stad och sedan 1978 är den med på 
UNESCO:s världsarvslista, och har så mycket att erbjuda. 
En blandning av historia och kultur, men även bra shopping, 
god mat och vackra byggnader.

Dag 1: Hemorten – Karlskrona
Vi tar oss till Blekinge och Karlskrona, där Stena Lines fartyg 
väntar för att ta oss vidare till Gdynia. Väl ombord installerar vi 
oss i våra hytter och äter en gemensam middag.



Polen runt 
7 dagar
Pris från 7 695,-
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Resefakta
Avresedatum: 25/5, 13/7, 14/9
Pris 25/5: 7 695,-     
Pris: 13/7, 14/9: 7 795,-
Tillägg, enkelrum:
1 800,-
Tillägg, extra utflykt Saltgruvan: 400:- (min 20 pers)
Valuta: Polska zloty
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, 
halvpension, guidade utflykter med lokalguider i 
Warszawa, Krakow och Gdansk, entré, hörlurar och 
rundvisning i Auschwitz samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1 och 6: Ombord Stena Line
Dag 2: Novotel Warszawa Centrum, Warszawa
Dag 3-4: Ibis Krakow Stare Miasto ”Old Town”, Krakow
Dag 5: Qubus Hotel, Lodz

Även här gör vi en guidad tur med lokalguide på ca tre timmar 
under eftermiddagen. Vår guide visar oss runt och berättar om 
alla byggnader och historiska platser. Den gamla staden ”Stare 
Miasto”, Mariakyrkan och slottet Wawel är de mest kända 
platserna i denna mycket omtyckta stad. Vårt centrala hotell 
väntar med gemensam middag efter att vi fått våra rum. Här bor 
vi två nätter.

Dag 4: Krakow och Wieliczka
Frukost och sedan har vi en helt ledig dag till egna strövtåg i 
Krakow. För den som vill erbjuder vi en extra utflykt till Saltgruvan i 
Wieliczka. Vi får en stadsrundtur i denna fantastiska saltgruva som 
sedan 1978 finns med på UNESCO:s världsarvslista. Här finns 
bland annat en underjordisk katedral som huggits ut i berget. Vi 
tar oss sedan tillbaks till Krakow och kvällens höjdpunkt, middag 
på restaurang Ariel, en judisk restaurang i stadsdelen Kazimierz. 
Här satt Steven Spielberg och skådespelarna ofta då de spelade 
in filmen Schindlers List.

Dag 5: Krakow – Lodz
Nu tar vi oss norrut igen och gör ett stopp i Auschwitz, där vi 
hittar det hemska koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-
Birkenau. Lägret hade tre olika huvudläger och hit deporterades 
ca 1,3 miljoner människor under andra världskriget. De flesta kom 
aldrig därifrån. Vi gör ett stopp på ca tre timmar i lägret och med 
hjälp av lokalguider får vi höra mycket av hur det gick till i lägret. Vi 
lunchar på egen hand i närheten av Auschwitz innan vi beger oss 
mot Lodz, där vi skall övernatta och inta en gemensam middag. 
Lodz, Polens tredje största stad, är ett kulturellt centra med bland 
annat sin kända filmskola och museet för modern konst.

Dag 6: Lodz – Gdynia
Vi beger oss längre norrut och stannar till i den fina och trevliga 
hansestaden Gdansk. Staden är idag nästan sammanväxt med 
Sopot och Gdynia och bildar området Trójmiasto, ”Trippelstaden”. 
Här tar vi hjälp av en lokalguide som visar oss runt innan vi tar 
oss mot Gdynia där vi går ombord på Stena Lines båt som skall 
ta oss tillbaks till Karlskrona. Ombord äter vi en trevlig middag 
tillsammans och sedan har vi tid att utforska båten.

Dag 7: Karlskrona – Hemorten
Efter ankomst och en god frukost så tar vi plats i bussen för att ta 
oss mot våra respektive hemorter.

Här blandas kultur med mycket historia. Polen har upplevt 
både stormaktstid och krigets hemska fasor. Men dagens 
Polen har så mycket mer att erbjuda, bra shopping, god 
mat och magnifika byggnader. Så följ med på en intressant 
och upplevelserik resa.

Dag 1: Hemorten – Karlskrona
Vi tar oss söderut till Karlskrona. Här väntar Stenas fina båtar 
som skall ta oss över till Gdynia. Vi checkar in och äter en trevlig 
middag tillsammans.

Dag 2: Gdynia – Warszawa
Efter en god sjöfrukost så tar vi plats i bussen för att åka mot 
huvudstaden Warszawa. Vi stannar för lunch utmed vägen innan vi 
gör en guidad rundtur med lokalguide i denna vackra huvudstad. 
Vi ser både nya och gamla byggnader, bland annat Kulturpalatset, 
Slottet, Gamla Staden och många andra fina byggnader. Men 
mycket förstördes i staden under Andra världskriget. Kriget gör sig 
påmint över hela Polen. Vi checkar in på vårt fina hotell och intar 
en gemensam middag.

Dag 3: Warszawa – Krakow
Denna dag tar vi oss längre söderut mot den fina staden Krakow, 
Polens näst största stad efter Warszawa. 



Hälsoresa till Polen 
5 dagar, 

Pris: 4 995,-
Att resa på Spa i Polen blir allt mer populärt bland oss 
svenskar, mycket beroende på hög kvalitet till ett mycket 
bra pris. Vår resa går till polska Swinoujscie, och under 
dagarna får vi en hel massa behandlingar som ingår i 
resans pris, och möjlighet att njuta av härliga bad.

Dag 1: Hemorten – Swinoujscie
Vi tar landvägen via Danmark och Tyskland ner mot Swinoujscie och 
anländer framåt kvällningen. Efter ankomst till hotellet väntar middag.

Dag 2–4: Swinoujscie
Efter frukost startar vi med en konsultation av läkare och efter detta så 
ordineras man olika sorters behandlingar under de tre dagar man är 
på plats, hela fem medicinska behandlingar ingår i resans pris (varav 
1 x Hydrojet och 1 x Salt cave). Man kan självklart köpa till flera 
behandlingar och massage på plats. Det är fritt inträde till pooler, 
jacuzzin och den fina bastuavdelningen. Självklart finns även gym för 
den som önskar och under vistelsen i Polen ingår helpension (frukost, 
lunch och middag från middag på ankomstdagen och frukost på 
hemresedagen). Mer information finns på hotellets hemsida. Passa 
även på att ta en promenad utmed den vackra kusten eller i centrala 
delarna av den historiska staden. Här finns flera restauranger och 
barer om man vill hoppa över någon måltid på hotellet.

Dag 5: Swinoujscie – Hemorten
Nu säger vi farväl till Polen för denna gång. Vi tar återigen vägen 
via Tyskland och Danmark upp mot Sverige. Sedan återstår resan 
upp till våra hemorter.

OBS! Spa-avdelningen på hotellet vill att man ska ta med sig innetofflor 
och vita strumpor (strumpor finns även att köpa i receptionen för Euro 
5, Badrocken kostar Euro 10, betalas på plats). 

Vänligen notera att hälsobehandlingar ordineras av hotellets 
läkare efter ett kortare besök dag 2. Det kan vara så att läkaren 
rekommenderar flera likadana behandlingar för att motverka en 
specifik åkomma. För information om ytterligare behandlingar och 
priser se länkar på vår hemsida. Dessa bör förbokas för att garantera 
tid så tidigt som möjligt, senast en vecka innan avresa.

Resefakta
Avresedatum: 12/11
Pris: 4 995;-
Tillägg, enkelrum: 950;-
Valuta: Euro, polska zloty
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
3 luncher, en konsultation av läkare, 5 behandlingar 
samt tillgång till relax med pool och bastu. 
Övernattningar:
Dag 1-4: Hotel Trzy Wyspy, Swinoujscie

En resa till Berlin kan man göra när som helst på året. Denna 
resa tar med dig till en av Europas mest sevärda storstäder. 
Berlin är en stad som passar alla med shopping, konst, kultur 
och historia. Här finns mycket historia kvar sedan världskrigen 
och tiden då Berlin var delat. Muren är borta och mycket är 
uppfräschat men en del byggnader är lämnade som historiska 
monument. Är man mer intresserad av shopping så kan vi lova 
att man blir nöjd och konst finns det mycket av. Så följ med på en 
resa till en världsstad med mycket gemyt.

Dag 1: Hemorten – Berlin
Efter tidtabellsenlig uppsamling färjar vi via Danmark till Tyskland. 
Efter några timmar på autobahn når vi Berlin.

Dag 2-3: Berlin 
Två härliga dagar väntar oss i denna världsstad. För den som 
önskar kan vi verkligen rekommendera vår guidade rundtur som 
pågår under fyra timmar. Vår svensktalande lokalguide tar oss 
med på en mycket innehållsrik tur och visar oss det mesta och bästa 
av Berlin. Ett besök på den långa affärsgatan Kurfürstendamm 
samt ruinen Gedächtniskirche kan rekommenderas. Ett besök 
på det stora varuhuset KaDeWe är något över det vanliga. 
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Resefakta
Avresedatum: 27/4, 18/5, 31/8, 21/9, 19/10, 7/12
Pris: 3 695,-
Tillägg, enkelrum: 1 050,-
Tillägg, extra utflykt Stadsrundtur ca 4 timmar med 
svensktalande lokalguide: 300:- (min 10 pers)
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum samt frukostpension.
Övernattningar:
Dag 1-3: B&B Hotel Berlin-Alexanderplatz, Berlin

Alexanderplatz var ett stort och betydelsefullt torg under tiden 
då det tillhörde Östtyskland. Torget blev sönderbombat under 
Andra världskriget men nu är det nytt och fräscht med flera hotell, 
restauranger och shopping. Berlins kända TV-torn reser sig strax 
intill torget och i närheten finns en stor inomhusgalleria och stort 
varuhus. Det är lätt att ta sig med kollektivtrafik över hela Berlin.

Dag 4: Berlin – Hemorten
Vi tar oss upp mot färjan och gör ett stopp för shopping innan vi tar 
båten över till Danmark igen. Hemresan sker på samma sätt som 
på nerresan och vi beräknar att vara åter på respektive hemort 
framåt kvällen.

Berlin   
4 dagar
Pris: 3 695,-



Prag, Budapest & Wien  
8 dagar
Pris: 9 895,-
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Resefakta
Avresedatum: 24/9
Pris: 9 895,-
Tillägg, enkelrum: 2 450,-
Tillägg, Båttur på Moldau inkl. middag: 350,- (min 20 pers) 
Tillägg, Folkloreafton inkl. 3-rätters middag: 485,- 
(min 10 pers)
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
4 middagar, guidade rundturer i Budapest och i Wien, 
rundvisning och provning på Schlumberger, utflykter 
enligt program samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: Hotel am Schlosspark, Güstrow
Dag 2: Ibis Praha Wencelas, Prag
Dag 3-4: InterCity Hotel, Budapest
Dag 5-6: Novum Hotel Prinz Eugen, Wien
Dag 7: Wyndham Garden Hennigsdorf, Berlin

Dag 3: Prag – Budapest
Efter en stärkande frukost reser vi vidare söderut och passerar 
bland annat Bratislava på vår väg mot den ungerska huvudstaden 
Budapest. Väl på plats och incheckade på vårt centrala hotell 
hinner vi säkert bekanta oss med omgivningarna innan gemensam 
middag serveras på hotellet.

Dag 4: Budapest
Dagen startar med en stadsrundtur med lokalguide. Staden 
har mycket historia och detta speglas i dess arkitektur och 
kultur. Staden är även känd för sina många termalbad och 
spaanläggningar, och Margaretaön och Hjältarnas torg är andra 
sevärdheter. Middagen äter vi antingen på egen hand eller varför 
inte boka till en trerätters middag och folkloreafton på restaurang 
(tillägg 485:-/person).

Dag 5: Budapest – Wien
Vi äter en god frukost innan vi tar plats i bussen med sikte på 
Österrike och dess huvudstad Wien. Efter lunchtid så möter vår 
lokalguide upp för en guidad rundtur. Denna pampiga stad är ett 
nöje att besöka. Här finns bland annat slottet Schönbrunn som 
har tillhört den Habsburgska familjen i århundraden, Spanska 
ridskolan med sina lipizzanerhästar och det berömda Sigmund 
Freudmuseet. Vi checkar in på vårt hotell där vi skall bo två 
nätter. Denna kväll äter vi middag på restaurang Griechenbeisl, 
en historisk plats som redan på 1400-talet omnämndes som 
restaurang.

Dag 6: Wien
Nu har vi nästan en helt ledig dag att spendera i denna vackra stad. 
Vandra runt, ta en fika och bara må gott. Framåt sen eftermiddag 
är det dags att besöka Schlumberger Kellerwelten. Här får vi en 
rundvisning och lär oss mer om hur man tillverkar mousserande 
vin. Vi avslutar besöket med att provsmaka tre sorter! Denna kväll 
äter vi middag på egen hand.  

Dag 7: Wien – Berlin
Efter frukost är det dags att lämna Österrike och Wien bakom oss. 
Under kvällen når vi vårt hotell i Berlintrakten där vi äter resans 
sista gemensamma middag.

Dag 8: Berlin – Hemorten
Vi färjar över till Danmark och efter ytterligare några timmar är 
vi åter på svensk mark. Vi reser vidare sista biten och når framåt 
kvällen våra respektive hemorter

Följ med oss på en resa till tre av Europas mest intressanta 
städer. På denna resa besöker vi Prag, Budapest och Wien 
och möter en härlig blandning av kulturer och historia i de 
tre länderna Tjeckien, Ungern och Österrike.

Dag 1: Hemorten – Güstrow
Vår resa går genom Sverige, Danmark och vidare in i Tyskland 
via Rostock. I närheten av Rostock hittar vi vårt övernattningshotell 
där resans första middag väntar.

Dag 2: Güstrow – Prag
Vi lämnar Rostocktrakten och når redan under tidig eftermiddag den 
tjeckiska huvudstaden Prag. Här får vi nu en eftermiddag och kväll 
för att på egen hand utforska denna vackra stad med berömda 
sevärdheter såsom Karlsbron, Pragborgen och Gamla stadens torg. På 
kvällen ordnas en kvällstur för de som vill med båt på Moldau, där vi 
äter gemensam middag (pris: 350:- inkl båtresa och middag).



Wien med Plzen 
7 dagar

Pris från 9 295,-
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Resefakta
Avresedatum: 13/5, 26/8
Pris 13/5: 9 295,-
Pris 26/8: 9 395:-
Tillägg, enkelrum: 1 800,-

Valuta: Euro, tjeckisk Koruna
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
5 middagar, utflykter enligt program, lokalguide Wien, 
entré och Highlight tour Schönbrunn, en vinprovning, en 
ölprovning samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: Wyndham Garden Hennigsdorf, Berlin
Dag 2-4: Ibis Wien Mariahilf, Wien
Dag 5: Hotel Central, Plzen (26/8 Vienna House Easy 
Pilsen, Plzen)
Dag 6: InterCity Hotel, Rostock (26/8 Hotel Am 
Schlosspark, Güstrow)

Vi tillbringar eftermiddagen i stan och kanske lockar ett besök 
på något av de museer som är inhysta i det pampiga Hofburg, 
numera kanske mest känt för Spanska Ridskolans uppvisningar. 
Även kvällen är fri för egna upptäcktsfärder. Kanske blir det 
schnitzel till middag?

Dag 4: Wien
Under förmiddagen besöker vi det kejserliga palatset Schönbrunn 
där varje sal och salong har en egen historia som visar upp 
kejsartidens utsmyckade och överdådiga livsstil. Slottet och den 
fantastiska trädgården är ju en fantastisk kuliss till olika kulturella 
tillställningar såsom baletter och konserter. Under eftermiddagen 
passar vi på att besöka en vinproducent där vi får en rundtur och 
provar sex sorters vin. Wien är den huvudstaden i världen som 
producerar mest vin innanför sin stadsgräns, och när vi närmar 
oss floden Donau ligger vingårdarna tätt. Kvällens middag äter 
vi gemensamt på Wiens äldsta krog, Restaurang Griechenbeisl.

Dag 5: Wien – Plzen
Efter frukost är det dags att lämna Wien och vi sätter oss i bussen 
för att ta oss till Tjeckien som ligger där flera gamla handelsvägar 
korsades. Vi ser lite av den böhmiska landsbygden och tar sikte 
på staden Plzen där vi ska göra ett besök på ölbryggeriet Pilsner 
Urquell och få lära oss mer om öltillverkning och prova ölet. Vi 
installerar oss därefter på hotellet och på kvällen äter vi gemensam 
middag. Vi bor centralt, så en promenad är att rekommendera.

Dag 6: Plzen – Rostock/Güstrow
Det är dags att förflytta oss norrut till Tyskland och vi åker genom 
östra Tyskland, passerar Berlin och tar sikte på Rostock/Güstrow. 
Väl framme på vårt hotell checkar vi in och blir serverade kvällens 
middag.

Dag 7: Rostock/Güstrow – Hemorten
Efter frukost påbörjar vi vår hemresa. Vi kör tillbaka via Danmark 
och når våra respektive hemorter framåt kvällen.

På den här innehållsrika resan ser och upplever vi den 
fantastiska staden Wien. Här har världshistoria skrivits 
och innanför Ringvägen ligger den tidigare kejsarstadens 
överdådiga barockpalats. Wien är en riktig juvel med sin 
otroligt mixade arkitektur, sina moderna museer, mysiga 
caféer och restauranger. Under vår resa provar vi vin i 
Österrike och öl i den tjeckiska staden Plzen. Vi får på detta 
sätt även se lite av den böhmiska landsbygden.

Dag 1: Hemorten – Berlin
Vi kliver på bussen och påbörjar resan söderut. Vi tar oss vidare 
genom Danmark till Tyskland och på kvällen når vi Berlintrakten. 
Här skall vi övernatta och middag väntar oss på vårt hotell.

Dag 2: Berlin – Wien
Efter frukost sätter vi oss i bussen som tar oss söderut. Vi passerar 
städer som Dresden och Prag på vår väg till härliga Österrike 
och dess ståtliga huvudstad Wien. I den här praktfulla staden ska 
vi riktigt njuta och må gott. Vi kommer fram till vårt hotell under 
kvällen och då serveras kvällens middag.

Dag 3: Wien
Nu ska vi uppleva Wien på nära håll! Med hjälp av en 
lokalguide gör vi en omfattande rundtur under förmiddagen. Vi 
åker längs med Ringvägen för att se alla praktfulla byggnader 
som omger innerstaden. Mitt i centrum ligger den ståtliga 
Stefansdomen med sitt massiva torn på 137 m som naturligtvis 
syns från många platser i Wien. Vi får även se pariserhjulet 
Pratern, Donauinsel och det märkliga Hundertwasserhaus. 



Stralsund med Rügen    
4 dagar, 

Pris: 5 295,-
Ön Rügen som är belägen i södra Östersjön har ett mycket 
spännande förflutet. Den tillhörde Sverige under tvåhundra år 
och var en viktig del av det som kallades svenska Pommern. 
Utöver sin intressanta historia är Rügen också en ö med underbar 
natur och fina badorter. Här ligger anrika hotell och pensionat 
från sekelskiftet och ett flertal kända bad- och kurorter.

Dag 1: Hemorten – Stralsund
Vi kliver på bussen och påbörjar vår resa söderut. Vi tar bussen till 
Helsingborg där vi åker båten över sundet till Helsingör. Via Danmark 
färjar vi över till Tyskland och vidare mot Stralsund och vårt hotell, där 
vi ska bo i tre nätter. Denna första kväll äter vi en gemensam middag.

Dag 2: Utflykt Rügen
Nu har vi två trevliga dagar på oss att utforska detta intressanta 
område. Rügen är känd för sin underbara natur med allévägar, 
klippor och fina sandstränder. En av dagarna åker vi längs 
med den östra kusten, ser ”Den vita staden” Putbus och stannar 
i den trevliga badorten Binz. Strandpromenaden kantas av 
restauranger och caféer och här tar vi oss tid att flanera i lugn 
och ro. Vi gör även ett besök i Prora där Hitler lät bygga en koloss 
till semesteranläggning. Anläggningen håller på att göras om till 
lyxlägenheter, lyxhotell och småbåtshamn så passa på och följ 
med innan detta märkliga historiska verk helt försvinner! Här finns 
också ett intressant museum att besöka. Efter en händelserik dag 
vänder vi åter till Stralsund. Middag på egen hand.

Resefakta
Avresedatum: 29/6, 7/9
Pris: 5 295,-
Tillägg, enkelrum: 850,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
1 middag, lokalguide i Stralsund samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1-3: InterCity, Stralsund

Spreewald är riktig en pärla! Följ med på en tur till norra 
Tyskland och njut av några dagar i ett verkligen härligt område 
med god mat och dryck. Både vin, sparris och en trevlig 
båttur ingår i resan. Detta tillsammans med en eftermiddag i 
metropolen Berlin gör resan till en pärla på många sätt!

Dag 1: Hemorten – Berlin 
Vi lämnar våra hemorter för att ta oss till Helsingborg där vi färjar 
över till Helsingör. Bussen fortsätter genom Danmark och här tar vi 
färjan till Tyskland. Nu tar vi sikte på vårt hotell i Berlintrakten och 
efter incheckning blir det gemensam middag.

Dag 2: Utflykt till Spargelhof Kleistow och en tur in till Berlin
I våra omgivningar finns hur mycket som helst att upptäcka och 
vi börjar dagen med en tur till ett sparrisparadis utan dess like. 
Vi besöker gården Spargelhof Kleistow där vi får en intressant 
rundvisning, bjuds på sparrislunch och får naturligtvis möjlighet att 
köpa med oss lite sparris eller någon annan delikatess hem. Under 
eftermiddagen gör vi i en tur in till Berlin där det ges möjlighet 
till både lite sightseeing och shopping. Efter dagens alla intryck 
smakar middagen på hotellet säkert extra bra.
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Resefakta
Avresedatum: 18/5
Pris: 5 695,-
Tillägg, enkelrum: 700,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension,  
utflykter enligt program, rundvisning och sparrislunch, 
båttur (Stakpråm) i Spreewald, vinprovning, reseledare
Övernattningar: Dag 1 – 3:
Van der Valk Hotel Berlin Brandenburg, Marlow/Berlin

Dag 3: Utflykt till Spreewald
Idag ska vi göra ett besök i ett unikt och verkligen helt fantastiskt område 
– Spreewald! Under dagen njuter vi av lugnet under en harmonisk 
kanaltur på en stakpråm. Pråmen är lika viktig för de som bor vid någon 
av de 200 flodarmar som finns här som bilen är för de flesta andra. 
Det är ett område som inte går att beskriva – det måste upplevas! 
Lunchen avnjuts på egen hand och kanske ingår den berömda 
Spreewaldgurkan i någon av rätterna? Under eftermiddagen åker vi till 
Tysklands nordligaste familjeägda vingård för en vinprovning. Bussen 
går därefter tillbaka till hotellet och kvällens middag.

Dag 4: Berlin – Hemorten
Det är dags att lämna Tyskland för denna gången. Med många härliga 
intryck och snabba vägar ställer vi in siktet på Rostock där färjan väntar 
för att ta oss till Danmark och Gedser. Vi fortsätter till Helsingör där vi 
färjar över till Helsingborg. Så småningom är vi åter vid respektive hemort.

Dag 3: Stralsund
På vår andra dag besöker vi Stralsund. Vår lokalguide visar oss 
runt i denna gamla hansestad  som också har mycket anknytning 
till Sverige och med en stadskärna som finns med på UNESCO:s 
världsarvslista. Här finns en mängd historiska byggnader och en 
medeltidshamn som absolut är värd ett besök. Staden är inte så 
stor och de flesta sevärdheter ligger på bekvämt gångavstånd 
till varandra. Vi spenderar en härlig dag här med gott om tid för 
rundvandring, shopping och god mat. Middag på egen hand.

Dag 4: Stralsund – Hemorten
Efter frukost påbörjar vi vår hemresa. Vi kör tillbaka via Danmark 
och når våra respektive hemorter framåt kvällen.

Spreewald, sparris och vin    
4 dagar
Pris: 5 695,-



Sydengland   
8 dagar, 

Pris: 12 500,-
Följ med oss på en resa till ”Englands trädgård”, grevskapet 
Kent i sydöstra England. På vår resa får vi bland annat 
uppleva sommarstaden Brighton på engelska sydkusten 
där vi besöker den sagolika Royal Pavilion. Vi får bland 
annat även uppleva Winston Churchills sommarresidens 
Chartwell House och provar vin på en vingård. 

Dag 1: Hemorten – Delmenhorst
Efter uppsamling reser vi genom södra Sverige och Danmark. 
Under kvällen når vi Delmenhorst väster om Bremen, där vi checkar 
in på vårt hotell. Vi avslutar dagen med en gemensam middag. 

Dag 2: Delmenhorst – Dover
Efter frukost fortsätter vi vår färd och tar sikte på de södra delarna 
av Nederländerna. Vi passerar Eindhoven och belgiska Antwerpen 
innan vi når den franska nordkusten och staden Calais. Kanaltunneln 
tar oss sedan till Folkstone och snart är vi inkvarterade på vårt hotell 
utanför Dover, som även serverar oss kvällens middag. 

Dag 3: Dover – via Canterbury och Chartwell House – East 
Grindstead
Efter frukost lämnar vi vårt hotell och reser genom Dover. Vi 
kör upp till en utsiktsplats på Dovers vita klippor och beskådar 
utsikten över Engelska kanalen. Vi fortsätter sedan ytterligare ett 
par mil till Canterbury. Den lilla staden är känd för sin katedral 
som grundades redan år 597 och är säte för ärkebiskopen av 
Canterbury. Vi får tid till att äta lunch i centrum och de som vill kan 
göra ett besök i katedralen (entré tillkommer). 

Under eftermiddagen reser vi vidare genom grevskapet Kent 
till Chartwell House nära Westerham. I över fyra decennier var 
detta Winston Churchills sommarresidens och här bodde även 
hans familj. Här får vi en guidad rundvisning och får bland annat 
se konst, gåvor och andra tillhörigheter till familjen Churchill. Vi 
fortsätter sedan till vårt hotell i East Grindstead för och rundar av 
vår händelserika dag med en middag.

Dag 4: Brighton och The Royal Pavilion
Efter en god frukost reser vi söderut till Brighton. Här inleder vi med 
ett besök i The Royal Pavilion som byggdes under tidigt 1800-tal 
till prins George av Wales. Prinsen blev sedemera kung George 
IV och Brighton blev centrum för den framväxande badkulturen. 
Vi vandrar runt i det fascinerande komplexet som inspirerats av 
både indisk och orientalisk stil. Vi äter även en gemensam fish & 
chipslunch på en lokal restaurang och under eftermiddagen ges 
fri tid till att bland annat besöka Brightons berömda nöjespir och 
The Lanes som är en stadsdel med kullerstensbelagda gränder 
fyllda av butiker, kaféer och restauranger. Vi återvänder sedan till 
vårt hotell och äter en gemensam middag.

Dag 5: Leeds Castle och Woodchurch vingård
Under vår utflyktsdag reser vi österut genom den engelska 
landsbygden till Leeds Castle nära Maidstone. Det vackra slottet 
är byggt på en liten ö och dess grunder byggdes redan på 
1100-talet och blev hem för Henrik VIII:s första fru Katarina av 
Aragonien. Dagens slott är främst byggt på 1800-talet och är 
mycket sevärt. Slottets guider tar oss med på en guidad visning 
genom slottets salar. 
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Resefakta
Avresedatum: 10/6
Pris: 12 500,-
Tillägg, enkelrum: 2 595,-
Valuta: Euro, brittiska pund
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
en lunch, entréer och utflykter enligt program samt 
reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: Hotel Thomsen, Delmenhorst
Dag 2: Premier Inn Dover A20, Dover
Dag 3-5: Crowne Plaza Felbridge, East Grindstead
Dag 6: Premier Inn Ashford Central, Ashford
Dag 7: Hotel Thomsen, Delmenhorst

Under eftermiddagen fortsätter vi till den lilla byn Woodchurch där 
vi provar fyra sorters vin på vingården Woodchurch Wine Estate.  
Klimatet och den kalkrika jorden lämpar sig bra för vinodling. Efter 
besöket i Woodchurch fortsätter vi hem till vårt hotell för en gemensam 
middag.

Dag 6: East Grindstead – Ashford
Vi checkar ut från vårt hotell och reser till den nordöstra delen av 
Kent och området norr om Dover. Här gör vi ett besök på flygmuseet 
Spitfire & Hurricane Memorial Museum nära Ramsgate. Det är 
innehåller ett fåtal av de legendariska flygplan som finns kvar 
sedan Slaget om Storbritannien under Andra världskriget. Det är 
även tillägnat de hjältar som försvarade sitt land mot en nazistisk 
invasion. Under eftermiddagen besöker vi även Goodnestone 
Park Garden som är en bedårande privatägd trädgård norr om 
Dover. Den är byggd runt en herrgård som ofta besöktes av Jane 
Austen, en av den brittiska världens mest klassiska författare. 
På kvällen inkvarterar vi oss på vårt hotell i Ashford och äter en 
middag ihop.

Dag 7: Ashford – Delmenhorst
Efter frukost kör vi till Kanaltunneln i Folkstone och tar oss via 
tunneln till Calais. Vi reser sedan vidare genom Belgien och 
Nederländerna innan vi når vårt hotell i Delmenhorst under 
kvällen. Vi avslutar kvällen med en middag. 

Dag 8: Delmenhorst – Hemorten
Efter ankomst och frukost ombord återstår nu bara sista etappen 
till våra respektive hemorter.



Skottland
 10 dagar

Pris från 14 295,-
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Resefakta
Avresedatum: 21/5, 4/9
Pris 21/5: 14 295,-    Pris 4/9: 14 595,-
Tillägg, enkelrum: 3 850,-
Valuta: Euro, brittiska pund
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, 
halvpension, entréer och utflykter enligt program samt 
reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Leonardo Hotel Hamburg Stillhorn, Hamburg
Dag 2: Ombord DFDS
Dag 3: Moxy Fountainbridge, Edinburgh
Dag 4-7: The Mercure, Perth
Dag 8: Ombord DFDS
Dag 9: Wyndham Aquamarin, Lübeck

Vi får en rundvisning på destilleriet som inkluderar en 
provsmakning. Därefter tar vi oss till vårt hotell i Perth där vi skall 
bo i fyra nätter och äta våra middagar.

Dag 5: Perth med utflykt Glencoedalen och Oban
I dag skall vi göra en heldagsutflykt till den omtalade Glencoedalen 
med sina vidunderliga vyer och sorgliga historia. Vi bara njuter av 
den vackra skotska naturen med sjöar, berg och dalgångar. På 
vackra vägar färdas vi längs västkusten med sina många havsvikar 
och når så småningom den trevliga staden Oban, kallad porten 
till öarna. Här finns möjlighet att äta lunch och handla härliga 
yllevaror, för Skottland är ju känt för sina vackra plädar, tröjor och 
halsdukar. Naturligtvis hittar vi även här kiltar av högsta kvalitet. 
Vi vänder sedan åter till vårt hotell och middagen väntar.

Dag 6: Utflykt Blair Castle och Pitlochry
Dagen börjar med att vi tar oss norrut till Blair Castle, ett fantastiskt 
vitt slott med tinnar och torn. Detta var det sista slottet i Skottland 
som blev belägrat år 1746. Därefter får den mysiga staden 
Pitlochry ett besök. Det är en charmig stad med en elegant 
viktoriansk arkitektur. Här gör vi ytterligare en whiskyprovning 
men vi får även tid för lunch på egen hand. Därefter återvänder vi 
till Perth där vi får lite egen tid för shopping eller bara njuta av den 
trevliga staden. Middag på vårt hotell.

Dag 7: Utflykt Högländerna
Idag hoppas vi på klart och vackert väder för att kunna njuta 
ordentligt av ett fantastiskt naturscenario. Vi fortsätter att se det 
bästa av Skottland och kör norrut genom de skotska Högländerna. 
Landskapet är oerhört vackert och stämningsfullt och vi förundras 
över vyerna. Så småningom kommer vi fram till orten Tomintoul 
som är det högst belägna samhället i Skottland, och kanske köper 
vi med oss en god flaska whisky härifrån. Väl tillbaks i Perth väntar 
middag på vårt hotell.

Dag 8: Perth – Newcastle
Nu börjar det bli dags att lämna Skottland. Vi sätter oss i bussen för 
att åter ta oss mot Newcastle där vår färja väntar på att ta oss till 
Amsterdam. Vi får våra hytter och äter vår middag tillsammans ombord.

Dag 9: Amsterdam – Lübeck
Frukost serveras ombord innan vi glider in i IJmuidens hamn. 
Därefter tar vi plats i vår buss och tar oss norrut mot vårt 
övernattningshotell i Lübeck, där resans sista gemensamma 
gemensam middag serveras.

Dag 10: Lübeck – Hemorten
Då var det dags att säga tack och farväl för denna gång. Vi åker genom 
Danmark och södra Sverige och når våra hemorter under kvällen.

På denna resa reser vi med båt till Skottland och får 
se norra Tyskland och Nederländerna längs vägen. Vi 
reser med nattfärjan från Amsterdam till Newcastle. Här 
besöker vi de vackra områdena runt Perth och Edinburgh. 
Vi provar självklart god whisky och får höra mer om dess 
framställning. Vi besöker Edinburgh, njuter av Högländerna 
och andra vackra områden runt Oban och Tomintoul. Så 
följ med oss på en lite längre resa till Skottland!

Dag 1: Hemorten – Hamburg/Bremen 
Efter uppsamling så kör vi söderut genom Danmark och vidare ner 
mot Hamburgstrakten där vi skall övernatta och äta vår middag.

Dag 2: Hamburg /Bremen– Amsterdam
Vi äter en god frukost innan vi tar oss mot Nederländernas 
huvudstad, Amsterdam och färjeterminalen i IJmuiden. Färden går 
via den tre mil långa Nordsjövallen, som förbinder Nordholland 
med Friesland och här stannar vi till en kort stund för att beskåda 
detta otroliga verk. Under eftermiddagen når vi färjeterminalen 
och vi checkar in och går därefter ombord på vår nattfärja som 
skall ta oss till engelska Newcastle upon Tyne. Ombord väntar 
hytter och en härlig middag.

OBS! På utresan den 4/9 blir programmet omvänt då vi först bor 
4 nätter i Perth och sedan en natt i Edinburgh. Dessutom lite andra 
hotell, för mer info se vår hemsida eller ring

Dag 3: Newcastle – Edinburgh
Frukost serveras ombord innan vi anländer till Newcastle. Vi 
reser sedan norrut till Edinburgh som vi når vid lunchtid. Under 
eftermiddagen upplever vi den skotska huvudstaden som ibland 
kallas ”Nordens Aten” och anses vara en av Europas vackraste 
huvudstäder. En lokalguide visar oss staden och vi beundrar 
Edinburgh Castle som tronar på sin klippa mitt i staden. Vi ser även 
bland annat ”The Royal Mile”, Princes Street, Holyrood House 
och stadsdelen Leith. Vi checkar sedan in på vårt hotell och äter 
en gemensam middag på en lokal restaurang.

Dag 4: Edinburgh – via Crieff – Perth
Under morgonen och förmiddagen blir det fri tid till att uppleva 
Edinburgh. Här finns en rad spännande muséer. Mitt på dagen 
tar vi plats i vår buss och reser norrut till Crieff. Innan vi kommer 
fram till vårt hotell så gör vi ett whiskystopp på Glenturret distillery. 



Gardasjön 
10 dagar

Pris: 12 695,-
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Resefakta
Avresedatum: 8/10
Pris: 12 695,-
Tillägg, enkelrum: 2 375,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
utflykter enligt program, vinprovning Bardolino, båttur på 
Gardasjön, vinprovning Valpoliciella samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: Tryp by Wyndham Aquamarin Hotel, Lübeck
Dag 2: Hotel Esbach Hof, Kitzingen
Dag 3-7: Hotel Nettuno, Bardolino
Dag 8: Arvena Kongress Hotel, Bayreuth
Dag 9: Good Morning + Hotel, Bad Oldesloe

Därefter får vi provsmaka deras goda viner och har naturligtvis 
möjlighet att köpa med oss några flaskor hem. Vi kommer tillbaks 
till vårt hotell i god tid före middagen, kanske någon vill ta ett 
dopp i poolen eller bara njuta en stund ute på den fina terassen?

Dag 5: Utflykt på Gardasjön
Idag har vi en fantastisk dag framför oss! Vi tar vår buss längs sjön 
till den norra delen och når slutligen Riva del Garda. Under färden 
kan vi se hur sluttningarna blir brantare och hur naturen förändras. 
Vi kliver här på båten som skall ta oss till Limone, där vi kan strosa 
runt i de pittoreska gränderna och äta lunch på egen hand. Vi 
tar därefter båten till Malcesine, ännu en pärla, som är känd för 
sitt fina slott som ligger så vackert utmed sjön, och linbanan som 
går upp till Monte Baldo. Här möter sedan vår buss för att ta oss 
tillbaks till vårt hotell och den väntande middagen.

Dag 6: Ledig dag
Idag har vi en helt ledig dag att njuta av vår omgivning och vårt trevliga 
hotell. Kanske en promenad längs med sjön lockar – eller varför inte ett 
besök till hotellets pool? Frukost och middag på vårt hotell.

Dag 7: Utflykt Verona och Valpoliciella
Efter frukost ger vi oss idag av mot Verona, en av Italiens absolut 
vackraste städer. Vi får lite fri tid att strosa runt i staden där ett av 
världens största kärleksdrama utspelar sig, och ett besök vid Romeo 
och Julias välkända balkong är ett måste! Under eftermiddagen tar 
vår buss oss vidare mot vinområdet Valpoliciella och till vingården 
Fratelli Vogadori. Här får vi en rundvandring i vinkällaren och får 
prova fyra olika viner, bland annat Valpoliciella Classico och en 
Amarone. Kanske köper vi med oss några flaskor hem innan vi tar 
oss tillbaks till vårt hotell och gemensam middag.

Dag 8: Bardolino– Bayreuth
Nu är det dags att lämna Gardasjön och Italien för denna gång, 
och vi kör norrut igen via Alperna och passerar både Innsbruck 
och München. Senare når vi vårt övernattningshotell i Bayreuth, 
där middag väntar.

Dag 9: Bayreuth – Bad Oldesloe
Vi äter frukost och tar oss sedan ut på Autobahn för vår fortsatta 
resa norrut. Vi övernattar resans sista natt i Bad Oldesloe, här 
intar vi också resans sista gemensamma middag. 

Dag 10: Bad Oldesloe – Hemorten
Några mil på tyska och danska vägar återstår innan vi åter når 
svensk mark och våra respektive hemorter. Vi säger Arrivederci 
för denna gång!

Gardasjön - denna otroligt vackra italienska sjö med sitt 
fantastiska läge har så mycket att erbjuda. Här njuter vi av 
storslagna vyer, ett varmt och skönt klimat och en fantastisk 
grönska. Under denna drömresa gör vi två båtturer på 
sjön, besöker mysiga byar och provar lokala viner, allt som 
hör en Italienresa till. Dessutom gör vi en utflykt till Romeo 
och Julias Verona!

Dag 1: Hemorten – Lübeck
Under vår första resdag tar vi oss via Danmark in i Tyskland och når vårt 
första hotell i Lübeck, här serveras vi vår första gemensamma middag. 

Dag 2: Lübeck – Kitzingen
Efter frukost fortsätter vi söderut med lämpliga stopp för lunch och 
fika. Väl framme på vårt hotell i Kitzingen väntar incheckning och 
en god middag. 

Dag 3: Kitzingen – Bardolino
Vi fortsätter söderut och njuter av alla fantastiska vyer vi passerar. 
Via Brennerpasser reser vi vidare in i Italien, och når senare 
Gardasjön och vårt boende i härliga Bardolino. Här bor vi i fem 
nätter och efter att vi installerat oss väntar gemensam middag.

Dag 4: Utflykt med vinprovning
Vi startar denna dag med ett besök i den mysiga orten Garda, som 
gett namn åt hela sjön. En lunch eller kanske en kopp kaffe på en 
av de mysiga serveringarna längs den fina strandpromenaden är 
att rekommendera. Området kring Gardasjön är känt för sin fina 
olivolja och sina goda viner. Vi besöker idag en oliv- och vingård 
utanför Bardolino, där vi får berättat för oss om hur tillverkningen 
går till.



Toscana med Pisa och Florens   
10 dagar
Pris: 11 950,-
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Resefakta
Avresedatum: 10/9
Pris: 11 950,-
Tillägg, enkelrum: 2 050,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
utflykter enligt program, vin- och olivoljeprovning, 
tågresa Florens t/r, lokalguider i Siena och Florens 
inklusive whispers samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: Achat Hotel Buchholz, Hamburg
Dag 2: InterCity Hotel, Ulm
Dag 3-7: Hotel Ambrosiano, Montecatini Terme
Dag 8: InterCity Hotel, Ulm
Dag 9: Golden Tulip Lübeckerhof, Lübeck

hamnstäderna vid Medelhavet. Här besöker vi Mirakelfältet med 
Domkyrkan och framför allt Det lutande tornet. Det 55 meter höga 
tornet är Domkyrkans klocktorn och började luta redan innan det 
var färdigställt. Efter lunch reser vi hemåt och på vägen besöker vi 
oliv- och vingården Fattoria il Poggio där vi får höra om gården 
och genomför en vinprovning av fem viner. På kvällen äter vi 
middag på vårt hotell.

Dag 5: Utflykt Florens
Efter frukost promenerar vi till järnvägsstationen och gör en 
utflykt med tåg till Toscanas huvudstad Florens. En lokalguide 
tar oss med på en stadsvandring i Michelangelos stad vid foten 
av Apenninerna. Florens var säte för Mediciätten och hade en 
storhetstid under medeltiden. Här ser vi bland annat Domen, 
Palazzo Vechio och Ponte Vechio, stadens äldsta bro över floden 
Arno. Vi får sedan tid för lunch och tid för egna strövtåg innan vi 
återvänder till vårt hotell för kvällens middag. 

Dag 6: Ledig dag
Denna dag får vi chansen att uppleva Montecatini Terme på egen 
hand. Staden är känd för sina många kurbad och här finns även 
en bergbana till byn Montecatini Alto som byggdes redan på 
medeltiden. Middag på kvällen.

Dag 7: Utflykt Siena
Idag reser vi till konststaden Siena där vi gör en stadspromenad 
med lokalguide. Stadens historiska centrum har klassats som 
världsarv och Sienas katedral räknas bland den italienska gotikens 
främsta mästerverk. Två gånger om året arrangeras stadens 
Palion, de populära hästkapplöpningarna där ryttarna rider runt 
torget Piazza del Campo. På kvällen äter vi på vårt hotell.

Dag 8: Montecatini Terme – Ulm
Efter frukost lämnar vi vårt hotell och reser hemåt. På kvällen når vi 
Ulm och vårt hotell där vi äter kvällens middag. 

Dag 9: Ulm – Lübeck
Vi lämnar Ulm under morgonen och reser norrut genom Tyskland. 
Resans sista natt tillbringas i Lübeck med gemensam middag på 
vårt hotell.

Dag 10: Lübeck – Hemorten
Nu återstår bara hemresan via Danmark och upp genom Sverige 
och framåt kvällen anländer vi våra hemorter.

Toscana är en av Italiens mest omskrivna och älskade 
regioner. Här finns ett böljande landskap med gröna 
kullar, pinjeträd och vinodlingar. En rad världsberömda 
författare, vetenskapsmän och konstnärer härstammar 
härifrån och både Michelangelo och Leonardo da Vinci 
föddes i Toscana. Vår resa inkluderar bland annat besök i 
Florens, Pisa och Siena.

Dag 1: Hemorten – Hamburg
Vi reser genom södra Sverige och Danmark innan för att färja 
över till Tyskland. Under kvällen når vi vårt övernattningshotell 
nära Hamburg där vi äter en gemensam middag och övernattar. 

Dag 2: Hamburg – Ulm
Efter frukost så reser vi vidare söderut och passerar Hannover och 
Kassel. Under början av kvällen når vi Ulm där vi övernattar med 
en middag på kvällen.

Dag 3: Ulm – Montecatini Terme
Vi reser vidare förbi Bodensjön och passerar Liechtenstein innan vi 
kommer in i Schweiz. Under förmiddagen reser vi genom ett vackert 
alplandskap och passerar San Bernadinopasset. Senare under dagen 
rundar vi Milano och framåt kvällen når vi Toscana och vårt hotell i 
Montecatini Terme. Vi avslutar dagen med en middag tillsammans. 

Dag 4: Utflykt Pisa och vinprovning
Efter frukost reser vi västerut till Pisa. Staden är en av Italiens 
äldsta och för cirka tusen år sedan var den en av de mäktigaste



Prag
6 dagar

Pris från 6 350,-
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Resefakta
Avresedatum: 21/5, 17/9
Pris 21/5: 6 350,-  Pris 17/9: 6 695,-
Tillägg, enkelrum: 1 500,- (17/9: 1 650,-)
Tillägg, utflykter: båttur på Moldau inklusive 
middagsbuffé och musik: 350,- (min 20 pers), 
halvdagsutflykt till Theresienstadt inkl. lokalguide och 
entré: 275,- (min. 20 pers)
Valuta: Euro, Tjeckiska koruna
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
2 middagar, guidad stadsrundtur med lokalguide samt 
reseledare.

Övernattningar 21/5:
Dag 1: Wyndham Garden Hennigsdorf, Berlin
Dag 2-4: Hotel Expo, Prag
Dag 5: InterCity Hotel, Rostock

Övernattningar 17/9:
Dag 1: Hotel Am Schlosspark, Güstrow
Dag 2-4: Hotel Expo, Prag
Dag 5: Hotel an der Havel, Oranienburg

På vår andra dag i Prag ordnas en extra halvdagsutflykt till 
koncentrationslägret Theresienstadt, dit vi tar oss med vår buss. 
Här får vi en guidad visning av en lokalguide, som berättar om 
hur fästningen som från början var byggd för att skydda Prag 
förvandlades till ett läger där så många judar dog under andra 
världskriget (pris: 275:- inkl entré och guidning, min. 20 personer). 
Efter detta starka besök vänder vi åter till Prag och resten av dagen 
upplever vi Prag på egen hand och shoppar till förmånliga priser.

Dag 5: Prag – Rostock
Vi lämnar Tjeckien och dess huvudstad och kör åter norrut på 
snabba vägar till vårt hotell, och här äter vi också en gemensam 
middag.

Dag 6: Rostock – Hemorten
Efter frukost färjar vi över till Danmark och snart når vi åter svensk 
mark. Under kvällen når vi åter respektive hemorter.

Vår resa till Tjeckiens gyllene huvudstad Prag har sedan 
många år varit ett mycket omtyckt resmål hos oss. Centrum 
är en enda stor sevärdhet i sig som berättar om tusen år 
av arkitektur och politik. Kom med och låt dig förtrollas av 
Prags magi, lyssna till dess historia och njut av alla vyer i 
denna vackra, kuperade stad.

Dag 1: Hemorten – Berlin/Güstrow
Vi tar oss söderut och via Danmark vidare till Tyskland, och 
vårt övernattningshotell i Berlintrakten. Här väntar vår första 
gemensamma middag.

Dag 2: Berlin/Güstrow – Prag
Efter en god frukost tar vi sikte på Dresden. Så småningom 
passerar vi gränsen till Tjeckien och snart dyker konturerna av 
Prag upp. Middag äter vi på egen hand eller tillsammans med 
några reskamrater.

Dag 3-4: Prag med utflykter
Vi har nu två hela dagar att utforska Prag. På första dagens 
förmiddag gör vi tillsammans med en lokaguide en fyra timmar 
lång stadspromenad genom gamla stan. Vi ser bland annat 
Pragborgen, Vituskatedralen, Gamla stadens torg och Karlsbron. 
Resten av eftermiddagen är fri för egna strövtåg.
På kvällen ordnas en kvällstur med båt på floden Moldau för den 
som vill, och ombord äter vi en gemensam middag (pris: 350:- inkl 
båttur och middag, min. 20 personer).



Dolomiterna för livsnjutare  
12 dagar
Pris: 16 495,-
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Resefakta
Avresedatum: 10/6
Pris från: 16 495,-
Tillägg, enkelrum: 3 200,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
turistkort för transporter med lokaltrafiken, inträde till 
Arkeologiska museet i Bolzano, utflykter och entréer 
enligt program samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: B&B Rostock Hafen, Rostock
Dag 2: Arvena Kongress Hotel, Bayreuth
Dag 3-9: Hotel Pustertalerhof, Kiens
Dag 10: Ibis Bamberg Altstadt, Bamberg
Dag 11: Hotel Am Schlosspark, Güstrow

Dag 5: Panoramatur Val Gardena
Efter en god frukost tar vi plats på vår buss för en panoramatur 
genom granndalgången Val Gardena. Vi reser söderut genom 
Alta Badia till Corvara och sedan upp över Passo Gardena. Här är 
utsikten över Dolomiternas söndervittrade toppar och grönskande 
ängar magnifik. Vi fortsätter ner i Val Gardena och stannar i en av 
de små byarna för en möjlighet till att äta något. Vi är tillbaka på 
vårt hotell under eftermiddagen.

Dag 6: Brixen med tåg
Efter frukost beger vi oss till byns järnvägsstation och tar lokaltåget 
till Brixen som är regionens äldsta stad och kulturella centrum. Här 
tillbringar vi förmiddagen och de som önskar kan besöka domkyrkan 
Brixner Dom som tidigare var ett biskopssäte. Efter tid för lunch och 
shopping återvänder vi med tåg under eftermiddagen.

Dag 7: Utflykt Cortina d Ámpezzo och Pragser Wildsee
Efter frukost reser vi österut genom Pustertal in i regionen Veneto. Vi 
siktar de tre topparna, Drei Zinnen och gör ett stopp vid den lilla sjön 
Lago di Misurina innan vi fortsätter till Cortina d’Ampezzo. Den lilla 
orten som arrangerade vinterolympiaden 1956 har sedan dess blivit 
en jetsetort för celebriteter från hela världen. Under eftermiddagen 
återvänder vi mot Pustertal och på vägen hem till vårt hotell besöker 
vi Pragser Wildsee. Den turkosgröna sjön som omgärdas av branta 
dolomittoppar är en mytomspunnen plats. Vid norra ändan av sjön 
finns ett anrikt hotell med servering och strax intill finns en båtbrygga 
som är ett populärt motiv till pussel och tavlor.  

Dag 8: Utflykt Bolzano med tåg
Efter frukost tar vi tåget till Sydtyrolens huvudstadstad Bolzano. Den 
välmående staden som omgärdas av grönskande alptoppar är rikt på 
sevärdheter. Här besöker vi det arkeologiska museet och ismannen 
Ötzi. Den ca 5300 år gamla kroppen som hittades på gränsen mellan 
Österrike och Italien är mycket fascinerande. I Bolzano finns en stor 
torgmarknad och en rad butiker och restauranger. Här finns även en 
kabinlift som tar gäster upp till den lilla byn Oberbozen som ligger på 
en platå norr om Bolzano. Under eftermiddagen återvänder vi till vårt 
hotell. Gemensam middag på kvällen.

Dag 9: Kiens
Efter frukost har vi dagen fri för vila och rekreation i Kiens. Passa på att 
njut en sista gång av poolerna och relaxavdelningen. Vår reseledare 
kan även erbjuda en frivillig promenad/vandring i området runt Kiens. 

Dag 10: Kiens – Bamberg
Vi lämnar Pustertal och reser hemåt genom Österrike till bayerska 
Bamberg där vi övernattar. Staden är känd som en av Tysklands främsta 
ölstäder och har en vacker stadskärna vid floden Regnitz. Vi checkar in 
på vårt centrala hotell och äter kvällens middag på en lokal restaurang. 

Dag 11: Bamberg – Güstrow
Vi reser norrut och passerar Berlin under eftermiddagen. Vi når sedan 
Güstrow söder om Rostock där vi övernattar och äter en gemensam middag.

Dag 12: Güstrow – Hemorten
Vi reser till Rostock och tar färjan över till Danmark. Efter vidare färd 
genom Danmark och södra Sverige når vi våra hemorter under 
kvällen.

Följ med på en resa till Dolomiterna i norra Italien. 
Sydtyrolen är ett sommarparadis och vårt fina och lyxiga 
hotell med tillhörande Spa kan beskrivas som en drömplats 
för livsnjutare. Under vår vecka i Pustertal hänförs vi av den 
vackra naturen och gör en rad utflykter. Vi får även tid till 
att sola, bada och njuta av den goda maten. Våra korta 
dagsetapper under ner och hemresan gör även att vi hinner 
uppleva flera fina tyska städer under resdagarna.

Dag 1: Hemorten – Rostock
Efter uppsamling tar vi oss söderut och via Danmark når vi Rostock. Vi checkar 
in på vårt hotell och på kvällen avnjuter vi vår middag på en lokal restaurang.

Dag 2: Rostock – Bayreuth
Vi fortsätter vår resa och passerar Berlin och Leipzig. Under sen 
eftermiddag/tidig kväll når vi Bayreuth i norra Bayern där vi tar in på vårt 
övernattningshotell och äter en gemensam middag. Bayreuth är starkt 
förknippat med kompositören Richard Wagner som verkade i staden. 

Dag 3: Bayreuth – Kiens
Vi reser vidare genom Bayern och passerar München. Under 
eftermiddagen passerar vi Innsbruck och den italienska gränsen 
vid Brennerpasset. I höjd med Brixen svänger vi in i Pustertal och 
når vårt hotell i byn Kiens. Vi har nu en hel vecka framför oss på 
vårt fantastiska Hotel Pustertalerhof som drivs av familjen Gatterer.
Genom flera tillbyggnader har hotellet skapat en gudomlig Spa-
anläggning med både inomhus- och utomhuspool, bastu och 
relaxavdelning som alla ingår i vårt boende. Samtliga kvällar 
serveras utsökta middagar som influerats både av det italienska 
och det österrikiska köket. Under vår vistelse får vi även ett turistkort 
som ger oss gratis transport med lokaltrafiken inom regionen.

Dag 4: Kiens
Under vår första dag i Pustertal bekantar vi oss med vår by och vårt hotell 
genom en kort promenad. Fram till Första världskriget var Sydtyrolen en 
del av Österrike och det är fortfarande en mycket viktig del av livet här. 
Byarna i Pustertal, som på italienska heter Val Pusteria har fortfarande två 
namn, ett ursprungligt österrikiskt namn och ett nyare italienskt. Invånarna 
talar i första hand tyska och är stolta över sina lokala traditioner. Under 
dagen kan vi även njuta av sol och bad i hotellets pooler och faciliteter.



Vackra Dolomiterna    
10 dagar, 

Pris: 12 795,-
Under denna resa får vi möjlighet att upptäcka den norra 
delen av den italienska alpvärlden i Sydtyrolen. Vi bor 
på ett trevligt hotell i Dolomiterna och här kan vi njuta av 
vackra omgivningar, god mat och avkoppling. Vi besöker 
även det arkeologiska museet i Bolzano där ismannen Ötzi 
finns och ett vackert slott med en prisbelönt trädgård på vår 
resa. Ett besök i Innsbruck hinner vi med innan vi påbörjar 
vår resa norrut.

Dag 1: Hemorten – Hamburg
Vi startar vår resa söderut och via Danmark tar vi oss vidare med 
färja över till Tyskland. Vi passerar Lübeck och når snart vårt hotell 
i Hamburgstrakten. Efter incheckning serveras vi en gemensam 
middag. 

Dag 2: Hamburg – Nürnberg
Vi fortsätter vår resa söderut och passerar Hannover och Kassel 
innan vi når vårt nästa övernattningshotell i Nürnberg. Även här 
väntar middag.

Dag 3: Nürnberg – Sankt Lorenzen
Efter frukost reser vi nu vidare på snabba vägar och når så 
småningom den österrikiska gränsen. Vackra vyer passerar utanför 
bussfönstret och via Brennerpasset når vi snart Italien. Vårt trevliga 
hotell hittar vi i området Pustertal, och här skall vi nu bo i fem 
nätter. Hotellet erbjuder god mat, en avkopplande relaxavdelning 
med bastu och inomhuspool. Två av kvällarna ordnas lite 
specialmiddagar, för att skämma bort oss lite extra!

Dag 4: Utflykt i underbara Dolomiterna
Vi äter frukost på vårt hotell och gör sedan en utflykt i Dolomiterna. 
Delar av bergskedjan har blivit klassade som världsarv och dess 
söndervittrade bergstoppar var en gång havsbotten. Vi reser 
genom Alta Badia och Val Gardena som båda är bedårande 
vackra. Under eftermiddagen kopplar vi av på vårt hotell, 
eller kanske passar på att få en kortare guidad vandringstur i 
omgivningarna. Middag gemensamt på vårt hotell.

Dag 5: Utflykt Cortiná d Ampezzo och Pragser Wildsee
Efter frukost reser vi österut genom Pustertal in i regionen Veneto. 
Vi siktar det tre topparna Drei Zinnen och gör ett stopp vid den lilla 
sjön Lago di Misurina innan vi fortsätter till Cortina d’Ampezzo. 
Den lilla orten som arrangerade vinterolympiaden 1956 har 
sedan dess blivit en jetsetort för celebriteter från hela världen. 
Under eftermiddagen återvänder vi mot Pustertal och på vägen 
hem till vårt hotell besöker vi Pragser Wildsee. Vid den underbara 
bergsjön som omgärdas av dolomittoppar finns en liten båtbrygga 
och ett hotell med servering. På kvällen äter vi återigen middag på 
vårt hotell.

Dag 6: Utflykt Bolzano
Efter frukost tar vi vår buss till Sydtyrolens huvudstadstad Bolzano. 
Den välmående staden som omgärdas av grönskande alptoppar 
är rikt på sevärdheter. Här besöker vi det arkeologiska museet 
och ismannen Ötzi. Den ca 5300 år gamla kroppen som hittades 
på gränsen mellan Österrike och Italien är mycket fascinerande. 
I Bolzano finns en stor torgmarknad och en rad butiker och 
restauranger. Här finns även en kabinlift som tar gäster upp till den
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Resefakta
Avresedatum: 5/10
Pris: 12 795,-
Tillägg, enkelrum: 1 700,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
utflykter enligt program, inträde arkeologiska museet i 
Bolzano inkl audioguide, inträde Trauttmansdorfs slott och 
trädgårdar, guidade rundtur i Innsbruck samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: Achat Hotel Buchholz, Hamburg
Dag 2: Arvena Park Hotel, Nürnberg
Dag 3-7: Wirtshaushotel Alpenrose, Sankt Lorenzen
Dag 8: Hotel & Gasthof Zum Rappen, Rothenburg ob der Tauber
Dag 9: Golden Tulip Lübeckerhof, Lübeck

lilla byn Oberbozen som ligger på en platå norr om Bolzano. Under 
eftermiddagen återvänder vi till vårt hotell. Gemensam middag på 
kvällen.

Dag 7: Utflykt Merano
Denna dag väntar Merano som ligger norr om Bolzano. Staden 
är känd som kurort och som en omtalad trädgårdsstad. Vi besöker 
Trauttmansdorfs slott och botaniska trädgårdar som ligger i Meranos 
östra utkanter. Den prisbelönta trädgården är en av Sydtyrolens 
främsta besöksmål. Den omfattar cirka tolv hektar och är byggd som 
en amfiteater och innehåller växter från hela världen. Middag på vårt 
hotell.

Dag 8: Sankt Lorenzen – Rothenburg o.d Tauber
Nu är det dags att lämna Italien för denna gång. Vi reser norrut 
och tar sikte på Innsbruck, som är huvudstad i österrikiska Tyrolen. 
Tillsammans med en lokalguide skall vi nu få se och höra mer om 
staden, som varit värd för vinter-OS både 1964 och 1976. Lunch på 
egen hand innan vi beger oss norrut mot vårt övernattningshotell i 
Rothenburg o.d Tauber. Den medeltida staden är en av Tysklands 
mest pittoreska städer och omgärdas av en ringmur. På kvällen äter vi 
en gemensam middag.

Dag 9: Rothenburg o.d Tauber – Lübeck
Efter frukost lämnar vi vårt hotell och reser vidare norrut. Vi reser 
genom norra Bayern och under kvällen når vi vårt hotell i Lübeck, där 
resans sista gemensamma middag väntar. 

Dag 10: Lübeck – Hemorten
Det är dags att lämna Tyskland för denna gång. Med många härliga 
intryck reser vi vidare sista biten hemåt via Danmark, och snart når vi 
åter svensk mark.



Schweiz alpvärld med Alsace 
9 dagar
Pris: 12 900,-
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Resefakta
Avresedatum: 4/9
Pris: 12 900,-
Tillägg, enkelrum: 2 970,-
Valuta: Euro, Schweiziska franc
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
7 middagar, besök Barryland, panoramatåg, ost och 
vinprovning, lokalguide och båttur i Geneve samt 
reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: Good Morning +, Bad Oldesloe
Dag 2: H+ Hotel Stuttgart, Herrenberg
Dag 3-6: Campanile Martigny, Martigny
Dag 7: Mercure Centre Unterlinden, Colmar
Dag 8:  Hotel Thomsen, Delmenhorst

Dag 4: Aosta och Sankt Bernhardshundar
Efter frukost så beger vi oss söderut mot Aostadalen i Italien. 
Aostadalen är känd för sina fina skidorter som Courmayeur 
och Cervinia. Dalen är omgiven av mäktiga bergskedjor som 
exempelvis Mont Blanc. Vi stannar till i vackra Chamonix vid foten 
av Mont Blanc, här får vi lite egen tid att vandra runt. Tillbaka i 
Schweiz så stannar vi till på Barryland, där vi får höra mer om 
den beryktade räddningshunden Sankt Bernhard. Middag på 
vårt hotell.

Dag 5: Panoramatåg och ostprovning
Idag har vi kanske resans höjdpunkt. Vi tar Panoramatåget ifrån 
Montreux och Gstaad, under cirka 1,5 timma får vi genom de 
enorma panoramafönstren se den härliga naturen, bergen och 
de fina vidderna. Höjdstigningen är 650 m och tågresan anses 
vara en av landets vackraste. Innan tågresan så tittar vi runt i 
den livliga staden Montreux, festivalstaden. I den bilfria staden 
Gstaad får vi efter tågresan lite egen tid, här finns gott om 
kaféer, restauranger och butiker. På vägen tillbaks till vårt hotell 
stannar vi till och besöker La Maison De Gruyere, där den kända 
Gruyereosten produceras. Vi får självklart smaka och får höra mer 
om tillverkningen. Middagen väntar på oss.

Dag 6: Geneve med båttur
Nu skall vi besöka metropolen Geneve, men vi stannar till och tittar 
till Evian-les-Bains med sin kända vattenkälla. I mån av tid gör vi 
även ett stopp i den medeltida staden Yvoire, som anses som en 
av Frankrikes vackraste städer. Lite lunchtid innan vi med hjälp av 
vår lokalguide ser oss runt i den härliga staden Geneve, där bland 
annat FN residerar. Efter detta väntar en timmas båtresa på den 
inbjudande Genevesjön. Middagen står dukad när vi är åter på 
vårt hotell.

Dag 7: Martigny – Colmar
Då var det dags att påbörja vår resa norrut och vi stannar en 
natt i Colmar, staden som tidigare även tillhört Tyskland. Colmar 
ligger längs vin rutten i Alsace och de centrala delarna är byggda 
i pittoresk korsvirkesstil. Här får vi lite egen tid för lunch och strosa 
runt. Sedan tar vi oss den korta biten till Eguisheim, där vi skall 
prova fyra sorters vin på Domaine Zink Paul. Åter till Colmar för 
incheckning på vårt centrala hotell. Denna kväll äter vi middag 
på egen hand. 

Dag 8: Colmar – Delmenhorst
Efter avslutad frukost så fortsätter vår resa hemåt. Vi tar oss till 
Delmenhorst, strax väster om Bremen. Här väntar vårt hotell med 
rum och middag.

Dag 9:  Delmenhorst – Hemorten
Då var vi framme vid vår sista resdag tillsammans för denna gång. 
Vi tar samma väg som på utresan och efter några timmar per buss 
och båt ser vi Danmark och sedan Sverige. Då återstår bara den 
sista biten till våra hemorter.

På denna resa får vi uppleva Schweiz härliga alpvärld. Vi 
tar Panormatåg från Montreux och vi provar Gruyere ost. 
En guidad tur i den vackra staden Geneve och en båttur på 
den vackra Genevesjön hinner vi också med. Vi avslutar 
vår resa i Alsace med en trevlig vinprovning.

Dag 1: Hemorten – Bad Oldesloe
Vi startar vår resa söderut och passerar snart Danmark för vidare 
färd mot Tyskland. Vår första övernattning blir i Bad Oldesloe, 
middag serveras efter vi fått våra rum.

Dag 2: Bad Oldesloe – Herrenberg
Nu fortsätter vi vår resa söderut och hamnar utanför Stuttgart, har 
skall vi övernatta och äta middag tillsammans.

Dag 3: Herrenberg – Martigny
Vi äter en god frukost innan vi beger oss mot Schweiz och vårt 
nästa stopp, Martigny. En vacker stad utmed Rhônedalen och på 
sluttningarna ovanför ligger vidsträckta vinodlingar. Här får vi lite 
egen tid, kanske passa på att besöka Destilleri Morand för lite 
provsmakning. Vårt hotell ligger centralt inne i Martigny, här skall 
vi bo fyra nätter och äta våra middagar.



TV-deckarnas England 
8 dagar

Pris: 13 450,-
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Resefakta
Avresedatum: 29/7
Pris: 13 450,-
Tillägg, enkelrum: 5 080,-
Tillägg, extra utflykt Stratford-upon-Avon: 350,-
Valuta: Euro, brittiska pund
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
entréer och utflykter enligt program samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1 och 7: InterCityHotel Bremen
Dag 2: Best Western Dover Marina Hotel & Spa, Dover
Dag 3-5: Premier Inn Oxford City
Dag 6: Ashford International Hotel, Ashford

Dag 5: Ledig dag/halvdagstur till Stratford-upon-Avon
Idag finns möjlighet till en helt ledig dag i Oxford, kanske för att 
titta närmare på det välkända universitetsområdet som präglar 
mycket av livet i staden? Men den som hellre vill kan följa med 
på en tur till Shakespeares födelseort Stratford-upon-Avon. Vi 
besöker hans födelsehem (entré tillkommer) och får lära oss mer 
om denna stora och välkända författare. Vi stannar en stund för 
lunch eller något trevligt pubbesök och reser sedan tillbaks till 
Oxford. Här får vi några timmar på egen hand innan vi återsamlas 
på hotellet för middag. 

Dag 6: Oxford – Ashford
Det är dags att lämna Oxford och vi styr vidare mot Ashford. På 
vägen stannar vi till i staden Windsor strax väster om London. 
Här finns Storbritanniens största och absolut mest välkända slott, 
Windsor Castle. Vi kan promenera runt en stund på egen hand 
och den som vill kan ta sig en närmare titt på slottet. Därefter åker 
vi den sista biten till vårt hotell där vi skall övernatta, gemensam 
middag.

Dag 7: Ashford – Bremen
Resan går vidare till den häftiga Kanaltunneln i Folkstone, där vi 
tar plats på biltåget som tar oss över till Calais på ca. 35 minuter. 
Vidare norrut och dagens mål Bremen där vi skall bo och äta 
resans sista gemensamma middag.

Dag 8: Bremen – Hemorten
Vi reser vidare norrut och når under eftermiddagen åter svensk 
mark. Frampå kvällen är vi tillbaka på respektive hemort.

Följ med till England, som är känt för sina välgjorda och 
spännande brittiska tv-deckare. På denna resa får vi veta 
mer om kommissarie Morse och Morden i Midsomer. Vi 
besöker den engelska landsbygden och bor tre nätter i den 
gamla universitetsstaden Oxford.

Dag 1: Hemorten – Bremen
Vi färdas genom Sverige och delar av Danmark innan vi når tysk mark. 
Vi övernattar i Bremen och här äter vi vår första gemensamma middag.

Dag 2: Bremen – Dover
Vi fortsätter på snabba vägar genom både Holland och Belgien 
och når sedan franska Calais. Härifrån färjar vi över till engelska 
Dover, där vårt hotell väntar med en sen middag.

Dag 3: Dover – Kommissarie Morse Tour – Oxford 
Vi åker den sista biten till Oxford genom ett vackert engelskt landskap. 
Väl på plats möter vår lokalguide oss för att ta oss runt i Oxford, på 
en tur som kallas Kommissarie Morse Tour. I tv-detektiven Morse 
och hans efterträdare Lewis fotspår får vi se spännande platser från 
tv-serien som till stor del spelades in just i Oxford. Vår guide visar oss 
inspelningsplatser och berättar om kända fall under vår tur genom den 
gamla universitetsstaden. Middag serveras på vårt hotell i Oxford.

Dag 4: Utflykt Midsomer
Idag gör vi en heldagsutflykt med lokalguide i omgivningarna. 
Dagen ägnas åt de miljöer som blivit bekanta genom tv-serien 
Morden i Midsomer med kommissarie Barnaby i centrum. Vår 
guide tar oss till byar och små samhällen, kända och mindre kända 
inspelningsplatser från serien som blivit omåttligt populär genom 
åren. Väl tillbaks i Oxford avslutar vi dagen med middag.



Höjdpunkter i alpvärlden  
8 dagar
Pris: 12 500,-
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Resefakta
Avresedatum: 29/7
Pris: 12 500,-
Tillägg, enkelrum: 1 900,-
Valuta: Euro, Schweiziska franc
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
entré Mainau, tågresa Bernina Express, entré och 
guidad tur på slottet Neuschwanstein, båttur på 
Heiterwengersee samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Hotel am Schloss Ahrensburg, Ahrensburg
Dag 2: Wyndham Stuttgart Airport Messe, Stuttgart
Dag 3-4: Hotel Sommerau, Chur
Dag 5-6: Hotel-Restaurant Moserhof, Breitenwang
Dag 7: Wyndham Garden Hennigsdorf, Berlin

Dag 4: Utflykt Bernina Express
Nu är det dags för en av resans absoluta höjdpunkter, en resa 
med Bernina Express på en av världens vackraste järnvägslinjer! 
Vi kliver på tåget i Chur och resan utlovar fantastiska vyer, 
speciellt sträckan mellan Thusis och Tirano, som också finns med 
på UNESCO:s världsarvslista. Resan tar drygt fyra timmar och tar 
oss genom ett fantastiskt alplandskap med glaciärer och snötäckta 
alptoppar. Som högst når vi 2 253 m.ö.h när vi färdas genom 
Berninapasset. Vi når Tirano där vår buss väntar på oss, och 
återresan tar oss återigen genom Alperna och dess spektakulära 
vyer. Tillbaks på vårt hotell väntar middag.

Dag 5: Chur – via Schloss Neuschwanstein – Breitenwang
Vi tar oss idag vidare mot Österrike och Tyrolen. Men på vägen 
stannar vi till och besöker Schloss Neuschwanstein. Detta magiska 
slott, beläget i bayerska alperna i södra Tyskland, ses som förebilden 
för Disneys Törnrosaslott, därför också ofta kallat ”sagoslottet”. 
Uppfört av kung Ludvig II är detta ett av världens mest kända slott, 
och ett vanligt motiv på pussel och affischer. Här får vi en guidad 
visning och en stund att njuta av vacker utsikt innan vi reser sista 
biten till vårt hotell nära Reutte, där middag väntar.

Dag 6: Utflykt Heiterwangersee, Plansee och Garmisch-
Partenkirchen 
Nu är det dags för en härlig båttur på alpsjöarna Heiterwangersee 
och Plansee, med sitt kristallklara vatten. Vår buss möter sedan upp och 
vi färdas genom skogen Ammerwald och åter in på den tyska sidan. 
Vi stannar vid ytterligare ett slott uppfört av kung Ludvig II, Schloss 
Linderhof, och hinner med en promenad i den vackra slottsparken. 
Vi besöker också olympiastaden Garmisch-Partenkirchen som 
arrangerar alpina världscuptävlingar och varje nyårshelg är en av 
fyra orter i den välkända backhopparveckan. Vi gör en paus här för 
fika eller lunch på egen hand innan det är dags att bege oss tillbaks 
till vårt hotell. Kvällen avslutas med gemensam middag.

Dag 7: Breitenwang – Berlin
Vi påbörjar vår resa hemåt och färdas på snabba vägar norrut 
mot Berlin. Här checkar vi in på vårt hotell för rum och middag.

Dag 8: Berlin – Hemorten
Efter frukost tar vi sikte på vår färja i Rostock som tar oss till Gedser 
i Danmark. Vi fortsätter genom Danmark och når så småningom 
Sverige och våra hemorter med många härliga minnen i bagaget.

Följ med på en resa i den fantastiska alpvärlden. Njut av 
otroliga vyer, vackra vägar liksom charmiga byar och 
städer. På denna innehållsrika resa besöker vi massor av 
fina platser i både södra Tyskland, Österrike och Schweiz 
med höjdpunkter som besök på Mainau, en tågresa med 
Bernina Express, slottsbesök och en båttur i storslagen 
miljö.

Dag 1: Hemorten – Ahrensburg
Vår resa börjar på morgonen och går via Danmark och med färja 
över till Tyskland. Väl över på den tyska sidan har vi inte långt kvar 
till Ahrensburg och vårt hotell där middag väntar.

Dag 2: Ahrensburg – Stuttgart
Efter frukost fortsätter färden söderut och vi passerar bland annat 
Hannover och Kassel innan vi når Stuttgart. Inkvartering och 
middag på vårt hotell.

Dag 3: Stuttgart – via Mainau – Chur
Vi reser vidare och beger oss direkt mot Bodensjön. Här skall vi 
ägna större delen av dagen åt den fantastiska blomsterön Mainau, 
Sonja och Folke Bernadottes livsverk! Oavsett när man besöker 
Mainau möts man av en blandning av rofylld natur, blomsterprakt 
och kunglig historia. Efter timmar fyllda av intryck reser vi vidare 
mot Schweiz, och tar sikte på orten Chur, där vi skall bo i två 
nätter. Väl på plats serveras vi en god middag.
 



Färöarna
9 dagar

Pris: 22 995,-
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Resefakta
Avresedatum: 31/7
Pris: 22 995,-
Tillägg, enkelrum/hytt: 4 850:-
Valuta: Danska kronor
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, 
halvpension, 3 luncher, utflykter enligt program,  inträde 
Historiska museet Torshavn, båttur Vestmannaöarna 
samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: Hotel Jutlandia, Fredrikshamn
Dag 2: Ombord på Smyril Line
Dag 3-6: Hotel Brandan, Torshavn
Dag 7-8: Ombord på Smyril Line

Utflykternas inbördes ordning och innehåll de kommande 
dagarna kan komma att ändras på grund av omständigheter 
utanför vår kontroll.

Dag 4: Utflykt Torshavn
Tillsammans med vår lokalguide så tar vi en promenad i den gamla 
delen av Torshavn, Tinganes. Vi ser bland annat ett solur från 
vikingatiden och får höra historien om hur Färöarna befolkades 
under 800-talet. Under eftermiddagen får vi tid till att bekanta 
oss men Torshavn innan vår buss tar oss tillbaka till vårt hotell. Vi 
avslutar dagen med en gemensam middag.

Dag 5: Utflykt Kirkjubour och Nationalmuseet
Idag gör vi en halvdagsutflykt till Kirkjubour, en viktig historisk plats 
i Färöarnas historia som ligger cirka en mil söder om Torshavn. 
Under medeltiden var Kirkjubour biskopssäte och landets andliga 
centrum. Här besöker vi bland annat Olavskyrkan och Rökstugan. 
Vi återvänder sedan till Torshavn och äter en gemensam lunch 
i Nordens Hus. Under eftermiddagen besöker vi Färöarnas 
Historiska museum. Här finns utställningar om bland annat öarnas 
historia, arkeologi, natur och folktraditioner. 

Dag 6: Utflykt heldagsutflykt Sandoy 
Denna dag blir i sagans och historians tecken. Vi reser med färjan 
över till Sandoy där vi gör ett besök på det lokala stenbrottet. Vi 
äter en gemensam lunch och under eftermiddagen besöker vi 
byarna Husavik, Dalur och Sandur. I Sandur får vi vara med och 
uppleva hur man bodde och levde för omkring 100 år sedan. 
Man tillbringade kvällarna med arbeten som att sy, sticka och 
berätta sagor för varandra. Dansen var också viktig och vi får 
se den typiska kedjedansen. Under kvällen äter vi gemensam 
middag och efteråt får gärna vara med och dansa. 

Dag 7: Utflykt med båttur vid Vestmannaöarna – Hemfärd
Vår lokalguide tar oss till Vestmannabygden där vi gör en sagolik 
båttur ut till de berömda fågelklipporna och om vädret tillåter 
seglar vi in i några av grottorna. Här finns ett livligt fågelliv och här 
ses ofta de färgglada lunnefåglarna. Vi äter en gemensam lunch 
och under eftermiddagen besöker vi bland annat ett vattenfall.  
Under kvällen äter vi en gemensam middag innan vi checkar in på 
vår nattfärja som tar oss tillbaks till Hirtshals.

Dag 8: Ombord Smyril Line
Hela denna dag ombord på vår färja och lunch på egen hand, 
middag äter vi gemensamt ombord.

Dag 9: Hirtshals via Skagen – Hemorten
Vi intar en god sjöfrukost innan vi anländer till Hirtshals igen under 
förmiddagen. Vi reser sedan till Skagen på Jyllands nordspets 
för tid till lunch på egen hand. Under eftermiddagen reser vi mot 
Fredrikshamn och tar färjan åter till Göteborg. Passa på och ät 
en god middag ombord. Sedan återstår bara hemresan till våra 
respektive hemorter.

En fantastisk resa till ett nytt resmål, Färöarna. De danska 
öarna ligger mitt i Nordatlanten norr om brittiska öarna 
och dess största stad heter Torshavn. Färöarna är ej med 
i EU trots att Danmark är med. Följ med oss på en resa till 
dessa öar med varierande väder, men Golfströmmen gör 
så att vädret ändå är milt.

Dag 1: Hemorten – Fredrikshamn
Denna första dag så startar vi lite senare. Vi tar oss med Stena 
Lines färja från Göteborg till Fredrikshamn där vi övernattar och 
äter middag tillsammans.

Dag 2: Ombord Smyril Line
Efter frukost beger vi oss mot hamnstaden Hirtshals, där vi skall 
gå ombord på vår nattfärja som skall ta oss till Färöarna. Färjan 
avgår under förmiddagen och efter att vi fått våra hytter så är det 
fri tid att bekanta sig med vår båt och äta lunch på egen hand. 
Framåt kvällen samlas vi för gemensam middag.

Dag 3: Ombord Smyril Line – Torshavn
En god sjöfrukost väntar och vi har sedan mer tid ombord för lunch 
på egen hand innan vi anländer Torshavn. Vi tar oss direkt till vårt 
hotell där vi skall bo i fyra nätter. Middag väntar på vårt hotell.



Kroatien Istrien Vrsar 
12 dagar
Pris: 12 695,-
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Resefakta
Avresedatum: 15/9
Pris: 12 695,-
Tillägg, enkelrum: 2 550,-
Tillägg, extra utflykter båttur på Limfjorden och 
heldagsutflykt Rovinj: 1 100,- (min 20 pers)
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension 
samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: Michel & Friends Hotel Lüneburger Heide, 
Hodenhagen
Dag 2: Hotel Gasthof zur Post, Velburg
Dag 3-9: Resort Petalon, Vrsar
Dag 10: Ara Hotel Comfort, Ingolstadt
Dag 11: Good Morning + Hotel, Bad Oldesloe

Dag 2: Hodenhagen – Velburg
Efter frukost så fortsätter vår resa ner till norra Bayern. Här 
övernattar vi och äter gemensam middag.

Dag 3: Velburg –  Vrsar
Då fortsätter vår resa mot Kroatien och vi passerar både Österrike 
och Slovenien på vår väg. Härliga vyer och en hel del kända orter 
ser vi ifrån vår buss. När vi kommer fram till vår Resort så checkar 
vi in och tittar oss omkring på anläggningen, buffémiddag väntar 
alla kvällar.

Dag 4-9: Vrsar
Nu väntar sköna och avslappnande dagar. Våra rum ligger 
utspridda i flera hus runt om på den fina anläggningen. Kanske 
ett dopp i poolen eller ute i det blåa fina havet kan locka? Glöm 
inte badkläder. Passa på att ta en promenad in till Vrsars centrum 
eller bara gå runt i den trevliga omgivningen. På anläggningen 
finns både restaurang, pub, pizzeria och barer, så man behöver 
knappast gå varken hungrig eller törstig. Priserna i Kroatien är 
fortfarande låga om man jämför med svenska priser. 
Under tiden i Vrsar finns möjlighet att följa med på två trevliga 
utflykter under två dagar (tillkommer på resans pris, minst 20 
personer). Ena dagen (heldag) tar vi oss mot härliga Rovinj, som 
är en trevlig, historisk stad med sitt fina läge utmed kusten. En 
lokalguide visar oss runt i denna trevliga stad. Lite egen tid för 
shopping. Efter detta så tar vi plats ombord vår båt som tar oss in 
i den mycket vackra Limfjorden som omsluts av upp till 100 meter 
höga berg. Här blir vi också serverade en enklare lunch innan 
båten så småningom lägger till i Vrsar. 
Andra dagen (halvdag) så tar vi oss till Porec och OPG Banko, 
där vi skall prova vin. Vinet ifrån Istrien är av hög kvalité.

Dag 10: Vrsar – Ingolstadt
Då var det dags att säga adjö till Vrsar för denna gång. Efter några 
sköna dagar så vänder vi hemåt. Vi tar oss norrut till Ingolstadt där 
hotell och middag väntar.

Dag 11: Ingolstadt – Bad Oldesloe
Efter frukost så fortsätter vi vår resa norrut och efter att vi passerat 
flera stora tyska städer så kommer vi till vårt övernattningshotell, 
middag väntar.

Dag 12: Bad Oldesloe – Hemorten
Då återstår den sista dagen upp till våra uppsamlingsorter. Vi 
passerar återigen via Danmark och färjorna som på utresan. 
Framåt sen kväll är vi åter hemma.

Följ med oss på en härlig resa ner till Kroatien, i området 
Istrien som ligger i norra delen av landet. Vi tar oss ner med 
buss och vi får några härliga dagar med sol och bad i Vrsar 
som ligger mellan Rovinj och Porec. Resort Petalon är en fin 
anläggning med både pool och nära till havet, Kroatien är 
ju känt för sitt fina badvatten.

Dag 1: Hemorten – Hodenhagen
Vår resa går ner genom Sverige och vi färjar över mot Danmark. 
Efter några mil så väntar nästa färja till Tyskland. När vi anländer 
till vårt hotell så väntar våra rum och middag. 



Kroatien med Bosnien-Hercegovina 
14 dagar

Pris: 16 895,-
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Resefakta
Avresedatum: 1/10
Pris: 16 895,-
Tillägg, enkelrum: 3 750,-
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, båttur 
Visovac, lokalguider och utflykter enligt program, reseledare.
Valuta: Euro

Övernattningar:
Dag 1: Van Der Valk Hotel Brandeburg, Berlin
Dag 2: Hotel-Gasthof Hauslwirt, Golling
Dag 3-6: Hotel Sveti Kriz, Trogir
Dag 7-10: Grand Hotel, Neum
Dag 11: BW Plus Piramida, Maribor
Dag 12: Arvena Kongress Hotel, Bayreuth
Dag 13: Wyndham Aquamarin, Lübeck 

Dag 6: Utflykt till Nationalpark
Då var det dags att besöka nationalparken Nacionalni Park Krk, en 
stor park med vattenfall, sjöar och vandringsleder. Parken som är 
en av Kroatiens mest kända parker ligger utanför Sibenik, knappt 
en timmas resa ifrån vårt hotell. Här tillbringar vi några timmar och 
äter lunch på egen hand i någon av de trevliga restaurangerna. Ta 
gärna med badkläder, för om tillfälle ges kan vi doppa fötterna eller 
kanske ta ett bad omkring de brusande vattenfallen. Efter lunch så 
gör vi en intressant båttur och ser den lilla ön Visovac med sitt fina 
kloster och det mäktiga vattenfallet Skradinski Buk.

Dag 7: Trogir – via Split – Neum
Efter frukost beger vi oss till Split. Den vackra och livliga staden 
med sin hamn, är viktig för transporter ut till öarna. Vi tar hjälp 
av en lokalguide som visar oss runt i gränder och längs den 
fashionabla stora avenyn med mängder av restauranger. Här får 
vi även lite tid för shopping, det mesta finns att handla här. Prova 
lite vin, äta något gott eller bara sitta ner och titta den fina utsikten 
över hamnen. Passa på att ät en god fisk- eller skaldjursrätt. Under 
eftermiddagen beger vi oss ner mot vårt nästa stopp, nämligen 
Neum i Bosnien-Hercegovina. Middag väntar på vårt hotell.

Dag 8: Utflykt Dubrovnik
Nu väntar Dubrovnik på att vi skall komma på besök. Staden har 
en vacker och liten stadskärna som är omgiven av en hög mur. 
Vår lokalguide berättar mer och visar oss runt i denna pärla vars 
gamla stadsdelar är med på UNESCO:s världsarvslista. Det blir 
tid för lunch och det finns små mysiga ställen som ligger nere vid 
den fantastiska lilla hamnen.  

Dag 9: Ledig dag
Då har vi ytterligare en ledig dag för bad och egna aktiviteter. Neum 
ligger utmed landets 24 km långa kuststräcka och är landets enda 
kuststad. Vårt hotell har både en utomhuspool och en uppvärmd 
havsvattenpool inomhus och utomhus. Middagen väntar.

Dag 10: Utflykt Mostar
Efter frukost så tar vi sikte på Mostar som ligger i Bosnien-
Hercegovina. Även denna stad är känd för sin historia och 
kanske mest känd för sin bro ”Stari Most” som förstördes under 
inbördeskriget men har återuppbyggdes i sin gamla stil. Staden är 
en vacker och trevlig stad. Landet har haft mycket inflytande från 
olika stormakter och påverkat av en del krig, så här finns blandad 
historia och byggnationer. Vår lokalguide berättar mer under vår 
rundtur. Åter på vårt hotell väntar middag.

Dag 11: Neum – Maribor
Då var det dags att lämna vårt hotell och påbörja vår hemresa. Vi 
passerar återigen genom Kroatien och upp till slovenska skidorten 
Maribor. Här skall vi sova denna natt och middagen står serverad.

Dag 12: Maribor – Bayreuth
Vi fortsätter vår hemresa och anländer idag till Bayreuth, i den 
norra delen av tyska Bayern. Här väntar våra rum och middag.
 

Dag 13: Bayreuth – Lübeck
En god frukost väntar innan vi sitter upp i bussen för vidare resa 
mot hansestaden Lübeck. I denna vackra stad skall vi övernatta 
och inta en middag tillsammans.

Dag 14: Lübeck – Hemorten
Då väntar vår sista resdag tillsammans, vi tar oss upp genom 
Danmark och vidare in i Sverige. Framåt kvällen är vi åter hemma 
vid våra respektive hemorter. Vi säger tack och hej för denna gång.

På denna resa besöker vi både Kroatien och grannlandet 
Bosnien-Hercegovina som båda erbjuder härliga bad och 
har en spännande historia. Med hjälp av lokalguider får vi 
lära oss mer om dessa båda länder. Vad sägs om Dubrovnik, 
Split och nationalparken Nacionalni Park Krk, underbara 
städer och en vacker park med fantastiska vattenfall. Man 
ska inte glömma  passet då vi passerar flera gränser.

Dag 1: Hemorten – Berlintrakten
När vi intagit våra platser i bussen så beger vi oss söderut mot 
Berlintrakten, där vi skall sova och äta gemensam middag. Stopp 
för fika på vägen.

Dag 2: Berlin – Golling
Vi äter en stärkande frukost och fortsätter vår resa söderut, mot 
Golling i Österrike. Här väntar vårt nästa övernattningshotell med 
middag och god sömn.

Dag 3: Golling – Trogir
Då fortsätter vår resa söderut och vi passerar Slovenien. Snart skymtar 
vi gränsen till Kroatien och vårt nästa stopp Trogir. Det är en vacker och 
historisk stad som ligger härligt utmed kustbandet. Stadens historiska 
stadskärna är sedan år 1997 upptagen på UNESCO:s världsarvslista. 
Här skall vi bo i fyra nätter och middagarna ingår i resans pris.

Dag 4: Ledig dag
Vi får nu möjlighet att ta igen oss lite med en ledig dag för bad i 
det härligt klara vattnet.  Temperaturen brukar vara behaglig både 
i luften och i vattnet även i oktober. Vårt hotell har pool men havet 
är inte långt borta. Ett tips är att skaffa ett par badskor, de flesta 
stränderna i Kroatien och Bosnien är klapperstens stränder.   

Dag 5: Utflykt till Brac
Idag skall vi besöka den vackra men steniga ön Brac. Här ligger 
den berömda badstranden Zlatni Rat, ”Den gyllene stranden”. 
En populär plats för kroaterna och många besökare. På ön finns 
många fina och mysiga små städer, bland annat Bol, där man 
hittar en trevlig vinbutik. I Bol tillverkar man sina egna Stina-viner. 
Vi tar oss även upp på den vidunderliga utsiktsplatsen Vidova 
Gora, med fantastisk utsikt över öarna runt omkring. En härlig 
utflyktsdag och glöm inte badkläderna. 



Porec sol och bad 
10 dagar
Pris: 10 395,-
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Resefakta
Avresedatum: 23/9
Pris: 10 395,-
Tillägg, enkelrum: 1550,-
Tillägg, utflykt: Heldagstur med Båt på Limskikanalen 
inkl. lunch - 375:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
sju middagar.
Övernattningar:
Dag 1 och 9: Quality Hotel, Hof
Dag 2-8: Valamar Hotel Rubin, Porec

Dag 3-8: Härliga dagar i Porecs omgivningar
Tid för sol, bad och avkoppling! På vårt hotell finns bland annat 
pool, jacuzzi, tennisbana och för den som önskar finns gott om 
vattensporter att prova på. I närheten hittar vi Porecs gamla 
historiska stadskärna med den välkända St Eufrasius-basilikan från 
500-talen. Dess fina golvmosaik finns upptagen på UNESCO:s 
världsarvslista, och är väl värd ett besök. Här finns också gott om 
barer, restauranger och cafeér i de mysiga gränderna. Från Porec 
ordnas flera olika båtutflykter till de närbelägna öarna och väl på 
plats finns mycket att upptäcka på egen hand. Varför inte besöka 
Rovinj eller Pula en dag, dit man kan ta sig med lokalbuss eller 
hyrbil? Varje kväll återsamlas vi på vårt hotell för en gemensam 
middag.

Den 29/9 så erbjuds en extra utflykt mot tillägg. En heldags färd 
med båt på den vackra Limskikanalen med stopp i Rovinj och 
Vrsar, ombord servervas en god lunch.

Dag 9: Porec – Hof
Dags att säga tack och hej för denna gång! Efter frukost tar vi 
plats i vår buss och tar oss norrut mot vårt övernattningshotell i 
Hof.

Dag 10: Hof – Hemorten
Sista etappen norrut startar efter frukost och vi reser vidare 
på snabba vägar genom Tyskland och Danmark innan vi så 
småningom når svensk mark igen.

Res miljövänligt med oss till solen, och få en vecka i det 
ljuvliga Kroatien till riktigt bra pris! Vi bor strandnära på 
fina Rubin Valamar Hotel, och kan njuta av bad i både 
havet och hotellets pool. Porec ligger vid Adriatiska havet, 
på halvön Istriens västra kust, och är en av de främsta 
turistorterna i området. Med en kortare promenad når man 
stadens centrala delar och den gamla stadskärnan, med 
historiska platser, trevliga barer och restauranger.

Dag 1: Hemorten – Hof
Vi samlar upp och kör genom Danmark och vidare in på tyska 
vägar. Vi gör några uppehåll för mat utmed vägen men tänk på 
att resdagarna blir långa så ta gärna med lite mellanmål, en 
god bok och res i bekväma kläder. Under sen kväll når vi vårt 
övernattningshotell i Hof där vi checkar in och får en natts god 
sömn.

Dag 2: Hof – Porec
Efter frukost reser vi vidare mot Kroatien, och passerar både 
Österrike och Slovenien innan vi når Porec och vårt trevliga hotell. 
Efter att vi installerat oss väntar middag.



Salzkammergut med 
Salzburg & Örnnästet, 7 dagar

Pris: 8 895,-
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Resefakta
Avresedatum: 7/7
Pris: 8 895,-
Tillägg, enkelrum: 1 200,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
utflykter enligt program samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: Wyndham Garden Hennigsdorf, Berlin
Dag 2-5: Hotel Goldener Stern, Abtenau
Dag 6: Wyndham Hannover Atrium, Hannover

Dag 4: Utflykt Salzburg
Vi samlas efter frukost i bussen som tar oss de knappa tre 
milen till Salzburg, där vår lokalguide väntar. Här i Mozarts 
födelsestad får vi se många välkända platser såsom Mozartplatz, 
barockkatedralen Salzburger Dom och gågatan Getreidegasse. 
Salzburg har en av de bäst bevarade stadskärnorna i hela 
Österrike och efter stadspromenaden får vi gott om tid att bekanta 
oss med staden på egen hand innan vi återvänder till Abtenau.

Dag 5: Utflykt Örnnästet och Königssee
En spännande utflykt väntar idag! Vi skall ta oss ända upp till 
Hitlers Örnnäste, högt beläget på en bergstopp dit vi tar oss 
med specialbuss och hiss rakt upp i berget. Här känner man av 
historiens vingslag, och uppifrån Kehlsteinhaus har man dessutom 
en fantastisk utsikt över nationalparken Berchtesgaden. Vi tar oss 
tillbaka till vårt hotell och väntande middag.

Dag 6: Abtenau – Hannover
Dags att ta farväl av Österrike för denna gång, och vi tar sikte 
norrut mot Hannover. Här väntar vårt övernattningshotell och 
middag.

Dag 7: Hannover – Hemorten
Vi har en sista etapp genom Tyskland och Danmark kvar innan vi 
åter når svensk mark, och framåt kvällen är vi tillbaks på respektive 
hemorter.

Österrike är fantastiskt! Här finns underbar natur, 
spännande historia, höga alptoppar och vackra sjöar! På 
denna resa får vi uppleva både historiens vingslag med ett 
besök på Örnnästet. Vi kommer att guidas genom Salzburg 
och får en vacker båttur på Wolfgangsee.

Dag 1: Hemorten – Berlin
Efter uppsamling bär det i väg söderut genom Danmark och in 
i Tyskland. Vi når vårt övernattningshotell utanför Berlin, där vi 
också serveras gemensam middag.

Dag 2: Berlin – Abtenau
På snabba vägar far vi vidare genom Tyskland, med pauser utmed 
vägen för kaffe och lunch. Vi når Salzburgerland framåt kvällen 
och den mysiga orten Abtenau, där vi skall bo i fyra nätter. I 
hotellets mysiga restaurang serveras vi våra middagar.

Dag 3: Utflykt Salzkammergut med Wolfgangsee
Efter frukost gör vi idag en utflykt i det vackra området 
Salzkammergut. Vi tar oss till orten Sankt Gilden, vackert belägen 
mellan höga berg och vackra sjöar. Här vi får en stund på egen 
hand, den som vill kanske tar en tur upp med linbanan för att få 
njuta av den fantastiska utsikten. Efter lunch är det dags att göra 
en båttur på Wolfgangsee. Efter cirka en timmes färd når vi Sankt 
Wolfgang, denna mysiga ort som är mest berömd för värdshuset 
Vita Hästen och operetten med samma namn. Efter lite egen tid 
tar vi bussen till vårt hotell och avslutar vår dag med en middag.



Zillertal vandring 
8 dagar
Pris: 9 095,-
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Resefakta
Avresedatum: 23/7
Pris: 9 095,-
Tillägg, enkelrum: 1 250,-
Tillägg, kostnader för liftkort vid ett tillfälle: ca 20 euro
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
utflykter enligt program, båttur på Achensee, tågbiljett 
Mayrhofen t/r samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1 och 7: Wyndham Garden Hennigsdorf, Berlin
Dag 2-6: Hotel zum Pinzger, Stumm

En av dagarna vandrar vi vid den underbara Achensee norr 
om Zillertal och denna dag gör vi även en båtutflykt på den 
smaragdgröna sjön. En av eftermiddagarna upplever vi även den 
smalspåriga järnvägen som går genom dalgången och åker tåg 
till Mayrhofen som är dalens huvudort. Här finns gott om butiker, 
caféer och restauranger. 

Vandringsrekommendationer
Våra vandringar är anpassade för att passa alla som känner 
sig friska och har god grundkondition. Alla bör använda 
grova skor med rejäl sula eller allra helst vandringskängor. 
Vandringsstavar är inte nödvändigt men är ett utmärkt hjälpmedel 
som kan rekommenderas. Vi rekommenderar även att ta med 
ryggsäck, vattenflaska, ombyteskläder med regnskydd och 
solskyddsprodukter.

Dag 7: Stumm – Berlin
Vi lämnar Zillertal och reser norrut genom Bayerns kuperade 
landskap. Under början av kvällen når vi Berlin och vårt 
övernattningshotell där vi avslutar dagen med en gemensam 
middag.

Dag 8: Berlin – Hemorten
Det är dags att lämna Tyskland för denna gång. Med många 
härliga intryck reser vi vidare sista biten hemåt via Danmark, och 
snart når vi åter svensk mark.

Zillerdalen öster om Innsbruck i Tyrolen är lika populär 
på sommaren som under vintersäsongen. De grönskande 
alperna i dalgången förvandlas till är ett vandringsparadis 
för vandringsentusiaster i alla åldrar. På vår resa bor vi 
fem nätter i den lilla byn Stumm och gör gemensamma 
vandringsutflykter. En av dagarna vandrar vi längs 
Tyrolens största sjö, den grönskimrande Achensee. Under 
kvällarna njuter vi av den genuina tyrolerkulturen och äter 
goda middagar på vårt hotell.

Dag 1: Hemorten – Berlin
Vi startar vår resa söderut och via Danmark tar vi oss vidare 
med färja över till Tyskland. Vi passerar Rostock och når snart 
vårt hotell i utkanten av Berlin. Efter incheckning serveras vi en 
gemensam middag.

Dag 2: Berlin – Stumm
Vi fortsätter vår resa söderut och passerar Leipzig och München. 
I södra Bayern siktar vi Alperna i horisonten och vi når den 
österrikiska gränsen vid Kufstein. Vi fortsätter sedan till Zillertal 
där vi bor fem nätter i byn Stumm. Vårt trivsamma tyrolerhotell 
serverar en gemensam middag samtliga kvällar. 

Dag 3-6: Zillertal med vandring
Samtliga dagar äter vi frukost och middag på vårt hotell. 
Under dagarna erbjuder vi fyra gemensamma vandringar 
i Zillertal. Vi vandrar cirka 6-10 kilometer per vandring och 
åker till olika vackra områden i dalgången. Vi håller ett 
behagligt tempo som passar alla med god grundkondition.



Ungerns viner  
10 dagar

Pris: 12 995,-
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Resefakta
Avresedatum: 4/9
Pris: 12 995,-
Tillägg, enkelrum: 2 950,-
Tillägg, inträde till termalbad i Heviz
Valuta: Euro, tjeckiska Koruna, ungerska Forint
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
utflykter enligt program, tre vinprovningar, 
stadsrundsrundtur Budapest, båttur på Balatonsjön 
samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: Van der Valk Landhotel, Spornitz
Dag 2: Quality Hotel, Brno
Dag 3-7: Hotel Annabella, Balatonfüred
Dag 8: Ibis Praha Hotel Wencelas Square, Prag
Dag 9: Rostocktrakten

Framåt kvällningen så möter vi ett sightseeingtåg som tar oss 
till vingården Koczor Pince. Restaurangen och vingården drivs 
av familjen Koczor och här bjuds vi på en vinprovning och en 
efterföljande middag, för att sedan åter ta tåget till vårt hotell.

Dag 5: Utflykt Budapest
Denna dag så besöker vi den ungerska huvudstaden Budapest. 
Vår lokalguide visar oss runt i tre timmar och vi ser och får höra 
det mesta om denna vackra stad. Väster om Donau ligger Buda, 
den kuperade stadsdelen med Gellerthöjden och det pampiga 
slottsberget. Öster om floden ligger Pest med sina boulevarder, 
gågator och stadens parlamentshus. Budapest är välkänt för sina 
badhus där vattnet hämtas ifrån varma källor. Egen tid för lunch 
och egna strövtåg innan vi far tillbaks till vårt hotell för middag.

Dag 6: Utflykt kurorten Heviz
Idag får vi tillfälle för varma bad, så glöm inte badkläder. Vi åker 
till Heviz, en kurort med en stor termalsjö med vulkaniskt ursprung 
och där det svavelrika vattnet sägs ha en läkande effekt. Här 
rekommenderar vi ett dopp i denna varma och sköna sjö (entré 
tillkommer). För den som inte vill bada finns tid för shopping eller 
en stadspromenad. Egen tid för lunch innan vi beger oss mot ett 
pensionat som drivs av en Göteborgsfamilj. Här provar vi fyra 
viner och får höra varför man flyttar till Ungern och startar ett 
pensionat i Ungern. Åter på hotellet väntar middag. 

Dag 7: Utflykt Balatonsjön
Efter frukost så skall vi göra en trevlig båttur på den populära Balatonsjön. 
En kort promenad ifrån hotellet ligger vår båt och väntar. Under en 
timmas färd bjuds vi på ett glas bubbel och njuter av vackra vyer. Sedan 
får vi egen tid innan vi beger oss mot kvällens middag. Här bjuds vi på 
klassiska ungerska rätter, ett glas vin, musik och underhållning. 

Dag 8: Balatonfüred – Prag
Då är det dags att ta farväl av Ungern. Vi beger oss norrut mot 
Tjeckiens huvudstad, Prag. Här skall vi skall bo denna natt. 
Dagens middag äter vi på restaurangen U Fleku som har sitt eget 
ölbryggeri. Vi får en rundvisning och provar deras egna öl, sedan 
äter vi en god middag tillsammans. 

Dag 9: Prag – Rostock
Efter en god frukost beger vi oss till hansestaden Rostock. Här 
övernattar vi och äter gemensam middag på vårt hotell. 

Dag 10: Rostock – Hemorten
Nu återstår bara hemresan via Danmark och upp genom Sverige 
och framåt kvällen anländer vi våra hemorter.

Ungern är kanske inte det första land vi tänker på när det 
gäller viner, men här tillverkas många goda och fina viner. 
Vi besöker många trevliga och mysiga orter, tar en båttur 
på Balatonsjön och besöker den hänförande huvudstaden 
Budapest. Vi erbjuder en resa som tar er både till den 
ungerska landsbygden och två vackra huvudstäder då vi 
även gör ett stopp i Prag och provar god tjeckisk öl.

Dag 1: Hemorten – Spornitz
Vi sitter upp i bussen och beger oss söderut. Vi tar landvägen via 
Danmark och anländer till vårt hotell i Spornitz som ligger mellan 
Rostock och Berlin. Middag väntar på hotellet.

Dag 2: Spornitz – Brno
Efter frukost så beger vi oss ner mot Tjeckiens näst största stad, 
Brno. Här bor vi denna natt och äter gemensam middag.

Dag 3: Brno – Balatonfüred
Nu styr vi kosan till Tjeckiens vinstad, Mikulov. Vi får egen tid för 
lunch och shopping i denna mysiga och intressanta stad. Efter 
detta så samlas vi åter för att göra en provsmakning av tjeckiskt 
vin. Vidare mot Balatonfüred där vi skall bo i fem nätter, middag 
väntar.

Dag 4: Utflykt Tihanyhalvön och vingård
Vi startar dagen med frukost innan vi beger oss mot halvön Tihany. 
Här har vi en härlig utsikt över Balatonsjön, så glöm inte kameran. 
Vi får även lite egen tid för fotografering och shopping innan vi 
beger oss tillbaka till vårt hotell. 



Tyrolen 
7 dagar
Pris: 8 250,-
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Resefakta
Avresedatum: 8/7
Pris: 8 250,-
Tillägg, enkelrum: 950,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
avgift Grossglockner-Hochalpenstrasse, utflykter enligt 
program samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Hannovertrakten
Dag 2-5: Hotel Gasthof Park, St Johann in Tirol
Dag 6: Hannovertrakten

Dag 2: Hannovertrakten – St Johann in Tirol
Vi reser vidare söderut på snabba vägar och når den österrikiska 
gränsen. Nu är det inte långt kvar till St Johann in Tirol och vårt fina 
hotell där vi skall bo i fyra nätter. Middag serveras efter incheckning. 

Dag 3-5: Utflykter
Grossglockner-Hochalpenstrasse
Vi hoppas på en klar och fin dag då vi ska upp på den högsta och 
mest välkända vägen i Österrike. Vi tar sikte på Frans Josefs Höhe 
på 2 369 meters höjd där vi stannar för att njuta av den storslagna 
utsikten över alpvärlden. Vi gör sedan ett uppehåll för lunch eller 
fika på egen hand i den välkända kurorten Zell am See. Vi kan 
strosa omkring en stund i centrum eller kanske ta en promenad 
längs med sjön Zeller See, och på håll beskåda den välkända 
glaciären Kitzsteinhorn som är känd för möjligheten till skidåkning 
i stort sett året om. Tillbaks på vårt hotell väntar middag.

Utflykt Krimml och Rattenburg
En annan av utflykterna med vackra naturscener blir den till 
Europas högsta vattenfall, Krimml. Det är en serie av tre vattenfall 
med en total fallhöjd på 380 meter. Vi kommer under turen att 
passera två mäktiga bergspass, Pass Thurn och Gerlospasset, 
och det finns flera fina utsiktsplatser över landskapet så glöm inte 
kameran! Vi följer sedan Zillerdalen till Rattenberg, som är känd 
som Tyrolens glas och kristallstad, och här stannar vi till lite på 
vägen tillbaks till Kirchberg.

Ledig dag i St Johann eller halvdagsutflykt till Kitzbühel
En av dagarna kan de som vill åka med på en utflykt till närbelägna 
Kitzbühel. Denna välkända skidort, där man varje vinter tävlar i 
det tuffa störtloppet Hahnenkammrennen. Lite shopping längs 
den exklusiva gågatan kanske lockar någon? Den som hellre vill 
stanna i de vackra alperna och bara ta det lugnt och koppla av i 
vår by kan göra det. Självklart återsamlas vi alla till middag.

Dag 6: St Johann in Tirol – Hannover 
Nu är det dags att lämna Tyrolen och Alperna för denna gång. 
Resan går norrut och vi tar sikte på vårt övernattningshotell där vi 
äter kvällens middag.

Dag 7: Hannover – Hemorten
Den sista etappen genom Tyskland, Danmark och Sverige återstår 
och framåt kvällen når vi våra hemorter.

Alperna på sommaren är något av det vackraste som finns, 
med sina snötäckta alptoppar, sol från en klarblå himmel, 
blommande ängar och betande kor. På denna resa gör 
vi en tur på Österrikes högsta och kanske vackraste väg, 
Grossglockner Hochalpenstrasse, och beskådar det vackra 
vattenfallet Krimml. Tid finns också för ett besök i den 
välkända turistorten Kitzbühel.

Dag 1: Hemorten – Hannovertrakten
Vi startar vår resa söderut mot Helsingborg och tar färjan över till 
Danmark. Vi passerar Köpenhamn och tar nästa färja till Gedser. 
Efter ett par timmar på autobahn når vi vårt övernattningshotell i 
trakterna kring Hannover och äter kvällens middag.



Normandie med Jersey och 
Mont Saint Michel, 10 dagar

Pris: 13 795,-
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Resefakta
Avresedatum: 23/8
Pris: 13 795,-
Tillägg, enkelrum: 3 700,-
Tillägg, extra utflykt Jersey inkl lunch: 1 300,- 
(bör beställas i samband med bokning av resan, 
min. 20 personer)
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
7 middagar, entréer och utflykter enligt program samt 
reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: InterCityHotel, Bremen
Dag 2: Hotel Restaurant Campanile Amiens Glisy, 
Amiens
Dag 3-4: Hotel de ĺ Univers, St Malo
Dag 5-7: BW Royal Hotel Caen Centre, Caen
Dag 8: Campanile Hotel Den Bosch, Den Bosch
Dag 9: Golden Tulip, Lübeck

Dag 5: St Malo – Caen med utflykt Mont Saint Michel
Vi reser vidare längs med kusten till den märkliga staden Mont 
Saint Michel. Staden ligger på en granitklippa och i samband 
med tidvattnet är halvön ibland helt omgiven av vatten. Här finns 
det världsberömda gotiska klostret som påbörjades redan på 
1700-talet. Klostret finns idag med på UNESCO:s världsarvslista. 
Här tillbringar vi några timmar och får även tid för lunch på egen 
hand. Vi tar oss sedan vidare mot Caen, där vi checkar in för tre 
nätter, och på kvällen äter vi gemensam middag på en restaurang 
i närheten. 

Dag 6: Utflykt Dagen-D Museet med krigshistoria
Idag tar vi oss runt en del av Andra världskrigets historiska platser. 
Vi besöker amerikanska kyrkogården vid Omaha Beach, där 
nästan 10 000 amerikanska soldater ligger begravda. Nästa 
stopp blir vid Dagen-D museet, där vi får se oss omkring i detta 
fantastiska museum med sin historia från kriget. Vi stannar även till 
vid Arromanches-les-Bains, där de allierade trupperna landsteg 
och byggde upp en tillfällig hamn. Här får vi även se den omtalade 
filmen i Arromanches 360. Besökare får se filmen på en rund 
filmduk och ljus- och ljudeffekter ger ett mycket verklig intryck av 
Dagen-D. Nästan 160 000 soldater landsteg i Normandie längs 
en cirka 80 km lång strandremsa. Väl tillbaka i Caen är resten av 
eftermiddagen och kvällen ledig för egna strövtåg, middag på 
egen hand.

Dag 7: Utflykt med provning av calvados och ost
Efter frukost tar vi oss med vår buss till staden Pont-l’Évêque, där 
vi skall besöka Calvados Experience. Vi får en trevlig rundtur 
där vi får lära oss mer om tillverkningen av äppelbrännvin, och 
får provsmaka två sorters calvados. Därefter reser vi vidare in i 
landet till staden Livarot. Här skall vi besöka en lokal ostfabrik, 
och får smaka god fransk ost och ser oss runt i denna trevliga 
fabrik. Fabriken startade runt 1910 och har gått i arv från far till 
son, och här tillverkas bland annat Camembertost. Vi tar oss åter 
till vårt hotell, och denna kväll äter vi en gemensam middag på en 
restaurang i Caen.

Dag 8: Caen – Den Bosch
Då var det dags att påbörja vår resa norrut mot våra hemtrakter. 
Vi tar kustvägen ifrån Caen via Calais och Dunkerque. Vi stannar 
till för lunch i den nordfranska kuststaden Bolougne-sur-Mer och 
hinner nog ta en promenad i denna historierika stad, innan vi reser 
genom Belgien till holländska Den Bosch. Middag på hotellet.

Dag 9: Den Bosch – Lübeck
Efter frukost så fortsätter vår resa norrut och via holländska och 
tyska vägar kommer vi till Lübeck, där vi övernattar och serveras 
middag.

Dag 10: Lübeck – Hemorten
Nu återstår bara sista etappen på vår resa hemåt och vi passerar 
via Danmark innan vi åter befinner oss på svensk mark. Framåt 
kvällen så återkommer vi till våra respektive hemorter. 

Normandie har en välförtjänt plats i världshistorien på 
grund av landstigningen utmed kusten i samband med 
Andra världskriget. Vi får höra mer om detta under vårt 
besök på Dagen-D Museet. Men området har mycket mer 
att erbjuda. Vi besöker Mont Saint Michel med sitt vackra 
kloster, provsmakar både lokala ostar och calvados, och 
för den som vill ordnas en tur till den vackra ön Jersey.

Dag 1: Hemorten – Bremen
Vi påbörjar vår resa och tar oss söderut genom Danmark och tar sikte 
på vårt hotell i Bremen. Här checkar vi in, sedan äter vi en gemensam 
middag på hotellet. 

Dag 2: Bremen – Amiens
Efter frukost fortsätter vi vår resa söderut in i Frankrike till Amiens, där vi 
skall sova denna natt. Vi får våra rum och äter en gemensam middag.   

Dag 3: Amiens – St Malo
Vi reser vidare in i Frankrike, till St Malo. Vi stannar för lunch och kaffe 
på lämpligt ställe och når senare vårt hotell, där vi skall bo i två nätter. 
Efter att vi installerat oss serveras vi middag.

Dag 4: Utflykt Jersey (eller ledig dag)
Idag erbjuder vi för de som vill en heldagsutflykt till den trevliga ön 
Jersey (extratur, beställs i samband med bokning av resan) som är en 
av Kanalöarna. Vi åker båt till ön och får där en rundtur med en lokal 
buss och chaufför som visar oss sevärdheterna. Golfströmmen gör att 
ön har ett milt klimat, vilket leder till att det blommar vackert runt hela ön. 
Vi får även se några av öns vackra sandstränder och små fiskebyar och 
under dagen äter vi en gemensam lunch. Jersey är fortfarande en del 
av Storbritannien men har numera självstyre med egen lagstiftning och 
eget parlament. I huvudorten på ön, Saint Helier, kan man göra fina 
fynd då ön är ett skatteparadis och frihandelsområde. Ön har även 
gott om pubar (minst 500 st), så den som vill hinner säkert avnjuta en 
god brittisk öl innan vi vänder åter mot fastlandet. Middag äts denna 
kväll på egen hand.



Bremen Påskmarknad
 4 dagar, 

Pris: 4 095,-
Följ med oss på en trevlig weekendresa till Tyskland, och 
den trevliga påskmarknaden i Bremen. Här trivs vi med den 
tyska gemytligheten, kanske lite shopping. Vi bor centralt 
på fina InterCity Hotel  och på promenadavstånd ligger den 
trevliga påskmarknaden.

Dag 1: Hemorten – Bremen
Efter uppsamling kör vi söderut via Danmark och in på tysk mark. 
Framåt kvällen når vi Bremen, och vårt centrala hotell. Incheckning 
och gemensam middag på vårt hotell.

Dag 2-3: Bremen
Vi har nu två hela dagar i Bremen, tiden är fri för egna strövtåg 
och vi har gott om tid att besöka den trevliga påskmarknaden. Här 
finns mängder av frestande delikatesser och självklart mängder 
av påsk tillbehör. På Bürgerweide mellan centralstationen och 
mässområdet breder marknaden ut sig med allt du kan tänka dig, 
åkattraktioner, lotterier och matbodar. Marknaden har mängder 
av besökare per år.

Dag 4: Bremen – Hemorten
Efter en tidig frukost är det dags att resa hemåt igen. Vi når svensk 
mark under eftermiddagen och sedan återstår bara den sista 
biten till våra respektive hemorter.

Resefakta
Avresedatum: 7/4
Pris: 4 095,-
Tillägg, enkelrum: 950,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
1 middag. 
Övernattningar:
Dag 1-3: InterCity Hotel, Bremen

Under Oktoberfesten i Bremen flödar ölen i mängder 
i de många öltälten, staden erbjuder många trevliga 
restauranger och vi bor centralt.  

Dag 1: Hemorten – Bremen
Efter uppsamling tar vi oss söderut och via Danmark så når vi 
Bremen. Vi checkar in på vårt hotell och har kvällen fri för egna 
strövtåg.

Dag 2-3: Bremen
Vi har nu två hela dagar i Bremen, tiden är fri för egna strövtåg 
och vi har gott om tid att besöka den trevliga Oktoberfesten 
Bremen Freimark. Här finns mängder av frestande delikatesser 
och självklart mängder av öltält. Här utlovas hög stämning med 
allt du kan tänka dig, åkattraktioner, lotterier och matbodar. 
Marknaden har miljoner av besökare per år.

Under Juletider arrangerar vi också en Julmarknadsresa, se mer 
om resan på vår hemsida.

Dag 4: Bremen – Hemorten
Efter en tidig frukost är det dags att resa hemåt igen. Vi når svensk 
mark under eftermiddagen och sedan återstår bara den sista 
biten till våra respektive hemorter.
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Resefakta
Avresedatum: 19/10
Pris: 3 995,-
Tillägg, enkelrum: 1 300,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension. 
Övernattningar:
Dag 1-3: Dorint Hotel, Bremen

Bremen Oktoberfest 
4 dagar
Pris: 3 995,-



Vinresa Rhendalen och 
Champagne, 9 dagar

Pris: 14 995,-
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Resefakta
Avresedatum: 16/8
Pris: 14 995,-
Tillägg, enkelrum: 3 050,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
7 middagar, utflykter enligt program, 2 vingårdsbesök 
inklusive provningar, 3 besök på champagnehus 
inklusive provningar samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: Leonardo Hotel Hamburg Stillhorn, Hamburg
Dag 2-4: Hotel Central, Rüdesheim
Dag 5-7: Hotel de Champagne, Epernay
Dag 8: Atlantic Hotel Universum, Bremen

Dag 5: Rüdesheim – Epernay
Vi lämnar Rhendalen och reser västerut mot Frankrike. Under 
början av kvällen når vi Epernay i Champagne där vi bor tre nätter 
på ett centralt hotell. Epernay ligger i hjärtat av Champagne och 
här finns flera världsberömda champagneexportörer. 

Dag 6-7: Epernay och Champagne
Under vår tid i Epernay bor vi i hjärtat av Champagne. Här finns 
flera av världens främsta champagnehus och vi besöker tre av dem 
där vi bjuds på presentationer och provningar. I centrala Epernay 
finns Mercier som lagrar sin champagne i underjordiska tunnlar 
30 meter under marken. De har ett tåg för besökare som tar oss 
genom delar av det cirka 18 kilometer långa tunnelsystemet, en 
smått unik upplevelse! Vi besöker även Moët & Chandon som 
precis som Mercier har underjordiska vinkällare. Ett tredje besök 
kommer presenteras senare på vår hemsida. 

Två av kvällarna äter vi gemensamma middag på två av stadens 
restauranger och en av kvällarna blir det chans att äta på egen 
hand. 

Dag 8: Epernay – Bremen
Efter en god frukost lämnar vi Champagne och reser norrut genom 
Tyskland. Vi når vårt hotell i Bremen under kvällen och avslutar 
dagen med en gemensam middag. 

Dag 9: Bremen – Hemorten
Det är dags att lämna Bremen för denna gång. Med många 
härliga intryck reser vi vidare sista biten hemåt via Danmark, och 
snart når vi åter våra hemorter.

Följ med på en händelserik vinresa där vi får uppleva 
några höjdpunkter i både Rhendalen och Champagne. Vi 
bor i tre nätter i Rüdesheim under den populära vinfesten 
Rüdesheimer Weinfest. Resan fortsätter med tre nätter i 
Epernay i Champagne. Vi besöker en handfull vingårdar och 
champagnehus med inkluderade visningar och provningar. 
Resan görs i samarbete med Triplusvin i Lidköping.

Dag 1: Hemorten – Hamburg
Vi startar vår resa söderut och via Danmark tar vi oss vidare med 
färja över till Tyskland. Vi passerar Lübeck och når snart vårt hotell 
i Hamburgstrakten. Efter incheckning serveras vi en gemensam 
middag.

Dag 2: Hamburg – Rüdesheim
Vi reser söderut och passerar Hannover och Kassel. Under sen 
eftermiddag når vi Rhendalen och Rüdesheim där vi inkvarterar oss 
för tre nätter på vårt centrala hotell. Vår ankomst sammanfaller med 
invigningsdagen av Rüdesheimer Weinfest.

Dag 3-4: Rüdesheim och Rhendalen
Dag 3-4: Rüdesheim och Rhendalen
Under våra två dagar i Rüdesheim besöker vi två vingårdar. En av dem 
är den anrika vinodlaren Weingut Georg Breuer i Rüdesheim. De har 
funnits i Rüdesheim sedan 1880-talet och har flera odlingsområden 
i Rheingau och odlar främst Riesling. Vi får en presentation av deras 
historia och får höra om deras viner och odlingar innan det är dags 
för en vinprovning. Under vår andra dag kommer vi göra ytterligare 
ett besök hos en vinodlare och det presenteras senare på vår hemsida.

Under en halvdag gör vi en utflykt norrut genom den vackra Rhendalen 
och besöker bland annat den mytomspunna Loreleyklippan. Det 
kommer även bli tid över till att njuta av vinfesten i Rüdesheim och varje 
kväll äter vi en gemensam middag på vårt hotell.



Vinresa Gardasjön och Alsace   
11 dagar
Pris: 16 895,-
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Resefakta
Avresedatum: 9/6
Pris: 16 895,-
Tillägg, enkelrum: 2 750,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
utflykter enligt program, 6 vingårdsbesök inklusive 
provningar, stadsrundtur med lokalguide i Colmar samt 
reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: InterCity Hotel, Schwerin
Dag 2: Ara Hotel Comfort, Ingolstadt 
Dag 3-6: Hotel Cristallo, Malcesine
Dag 7-9: Brit Hotel Le relais du Ried, Colmar
Dag 10: Achat Hotel Buchholz, Hamburg

vinområdet Soave och här finns vingården Balestri Valda som 
är känt för sitt vita vin. Här bjuds vi på en presentation och en 
vinprovning på den mycket charmiga och personliga vingården. 
I Coccaglio väster om Brescia finns Castello Bonomi som odlar 
vin på sydsluttningarna av Monte Orfano. De odlar utsökta 
Franciacortaviner och på ägorna finns kastellet som gett inspiration 
till namnet. Även här får vi en rundvandring och en vinprovning. Ett 
tredje besök kommer presenteras senare på vår hemsida.

Under våra dagar vid Gardasjön gör vi även ett besök i Verona 
och i några byar vid Gardasjön. En av dagarna gör vi även en 
båttur på sjön och varje dag äter vi gemensamma middagar på 
vårt hotell.

Dag 7: Malcesine – Colmar
Vi lämnar Malcesine och reser vidare mot franska Alsace. Vi 
inleder med att runda Gardasjöns södra sida och reser via Milano 
in i Schweiz. Vi passerar Luzern och Basel och på kvällen når vi 
vårt hotell i byn Bischwihr strax öster om Colmar. Här äter vi även 
kvällens middag.

Dag 8-9: Colmar & Alsace
Vi har nu två dagar på oss i underbara Alsace. Området vid 
Rhen har under flera perioder tillhört Tyskland och har formats 
mycket av den tyska kulturen. Invånarna är tvåspråkiga och det 
lokala köket är en blandning mellan tyskt och franskt. Här finns 
små pittoreska byar fyllda av korsvirkeshus som omgärdas av 
vinodlingar. Vi besöker två vinodlare där vi får höra deras historia 
och prova deras viner. En av dem är Domaine Pfister i Dahlenheim 
som drivs av Melanie Pfister. Hon är åttonde generationens 
ägare och är känd för sina vita viner. Ett andra besök kommer 
presenteras senare på vår hemsida.

Under våra dagar i Alsace gör vi även en stadsrundtur i Colmar 
samt ett besök i den underbara lilla byn Riquewihr. Varje dag äter 
vi gemensamma middagar på vårt hotell.

Dag 10: Colmar – Hamburg
Efter en god frukost lämnar vi Alsace och reser norrut genom 
Tyskland. Vi når vårt hotell i Hamburg under kvällen och avslutar 
dagen med en gemensam middag. 

Dag 11: Hamburg – Hemorten
Det är dags att lämna Tyskland för denna gång. Med många 
härliga intryck reser vi vidare sista biten hemåt via Danmark, och 
snart når vi åter våra hemorter.

Följ med oss på vår vinresa till italienska Gardasjön och 
franska Alsace. Vi bor fyra nätter i Malcesine vid den norra 
delen av Gardasjön och gör flera vinutflykter. I Alsace 
upplever vi Colmar och några av de vackra vinbyarna med 
korsvirkeshus som finns längs Route des Vins. Resan görs i 
samarbete med Triplusvin i Lidköping.

Dag 1: Hemorten – Schwerin
Vi reser genom södra Sverige och Danmark innan för att färja 
över till Tyskland. Under kvällen når vi vårt övernattningshotell där 
vi äter en gemensam middag och övernattar. 

Dag 2: Schwerin – Ingolstadt
Vi reser söderut och passerar Berlin och Leipzig. Under kvällen 
når vi Ingolstadt i norra Bayern och efter incheckningen äter vi 
middag tillsammans. 

Dag 3: Ingolstadt – Malcesine
Under morgonen passerar vi München och reser vidare in i 
Österrike. Vi når sedan Italien via Brennerpasset och reser 
genom Sydtyrolen. Under eftermiddagen gör vi ett stopp vid 
Südtiroler Weinstrasse söder om Bolzano. Här finns vackra byar 
och vägarna kantas av vinodlingar. Vi gör ett stopp hos en av 
vinodlarna för en presentation och en vinprovning. Under kvällen 
når vi Malcesine som ligger längs sjöns nordöstra sida vid foten 
av berget Monte Baldo. Efter incheckningen äter vi en gemensam 
middag på vårt hotell.  

Dag 4-6: Malcesine och Gardasjön
Under våra tre dagar vid Gardasjön besöker vi tre vingårdar i 
områdena runt Verona och Brescia. Öster om Verona ligger



Shopping i Burg   
2 dagar, 

Pris från 1 695,-
En prisvärd shoppingresa till Tyskland, med möjlighet till bra 
shopping och en trevlig övernattning med en inkluderad 
middag på hotell IFA i Burg eller det gemytliga Gasthof 
Meetz Bannesdorf.

Dag 1: Hemorten – Burg
Efter uppsamling tar vi oss söderut och via Danmark och över till 
Tyskland. Vi stannar till vid en gränshandelsbutik och shoppar innan vi 
åker till vårt hotell i Burg, där vi checkar in och serveras en gemensam 
middag.

Dag 2: Burg – Hemorten
Efter frukost kör vi den korta sträckan upp till färjan men innan 
överresan hinner vi med ytterligare lite shopping. Därefter återstår 
hemresan genom Danmark och vidare upp genom Sverige till våra 
respektive hemorter.

Resefakta
Avresedatum: 3/3, 24/3, 5/5, 9/6, 3/11, 18/11
Pris 3/3, 18/11: 1 695,-    Pris 24/3, 3/11: 1 795,-    
Pris 5/5, 9/6: 1 950,-
Tillägg, enkelrum: 250,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum inklusive halvpension

Övernattningar:
Dag 1:
IFA Fehmarn Hotel & Ferien-Centrum, Burg ( Gasthof 
Meetz, Bannesdorf 5/5, 9/6)

Rostock har så mycket att erbjuda. Stadens påsk- och 
julmarknad är känd för sitt trevliga gemyt. Mängder av 
bodar med smått och gott väntar, påsken med sitt påskmys 
och många godsaker och julmarknaden med sin glühwein 
och osande bodar med goda små maträtter. Eller varför inte 
en vanlig weekend. Staden förstördes mycket under andra 
världskriget men fortfarande finns möjlighet att se de trevliga 
gotiska gavelhusen och medeltida kyrkorna. Rostock har 
mycket att erbjuda och vi får dessutom tid att shoppa, här 
finns ju ett rikt utbud av affärer och shoppingcenter.
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Resefakta
Avresedatum: 31/3 (påskmarknad), 28/4, 20/10, 1/12 
(julmarknad), 8/12 (julmarknad)   
Pris: 2 795,- (Julresorna, se hemsidan)
Tillägg, enkelrum: 750,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension 
Övernattningar:
Dag 1-3:  Pentahotel, Rostock, (1/12, 8/12 B&B Rostock Hafen)

Dag 1: Hemorten – Rostock
Efter uppsamling tar vi oss söderut och via Danmark så når vi Rostock. 
Vi checkar in på vårt hotell och har kvällen fri för egna strövtåg.

Dag 2: Rostock
Hela dagen är fri för egna strövtåg i denna trevliga hansastad. Under 
påsk- och julmarknadsresorna så får vi möjlighet att gå omkring bland 
alla stånden med trevliga och goda maträtter och saker, smaka på 
glühwein och deras goda öl. Allt inom nära avstånd. Rostock är en riktig 
klassisk marknadsstad. Vi bor centralt med gångavstånd till marknaden.
(Julmarknadsresorna kommer på vår hemsida inom kort).

Dag 3: Rostock – Hemorten
Förhoppningsvis nöjda efter dessa dagar i Rostock så sitter vi återigen 
upp på vår buss som tar oss hem till våra respektive uppsamlingsorter. 

Rostock – Påsk – Weekend – 
Julmarknad, 3 dagar
Pris från 2 795,-



Lübeck sparrisresa   
3 dagar, 

Pris: 3 595,-
Unna dig en mysig vårweekend i Lübeck! I den vackra 
hansestaden finns bland annat Holstentor, Mariakyrkan och 
den välbevarade gamla stadskärnan som ligger på en ö i floden 
Trave. Vi bor två nätter i centrum och gör en dagsutflykt till en 
sparrisgård utanför staden för att njuta av vårens primörer.

Dag 1: Hemorten – Lübeck
Efter avslutad uppsamling beger vi oss söderut och tar färjorna via 
Danmark över till Tyskland. Stopp för fika utmed vägen. Vi får våra 
rum och har därefter fri tid att upptäcka denna trevliga stad. Ett tips är 
att bege sig mot Holstentor som är ett av de mest kända besöksmålen 
i Lübeck. Men även fina kyrkor och andra rustika byggnader finns 
inne i den gamla stadsdelen.

Dag 2: Utflykt sparrisgård
När vi avslutat vår frukost så åker vi mot Hamburgstrakten, 
närmare bestämt Bucholz. Här ligger vår sparrisgård där vi tar en 
tur med traktor och en liten vandring. Vi får lära oss mer om hur 
man odlar sparris och får även möjlighet att plocka lite. Även en 
liten rundvandring på gården hinner vi med innan vi intar en härlig 
sparrisbuffé. Åter i Lübeck så är kvällen fri.

Dag 3: Lübeck – Hemorten
Då var det dags att påbörja hemresan. Vi stannar för lite shopping 
innan vi tar samma väg hem som på utresan. Även här gör vi stopp 
för fika utmed vägen.

Resefakta
Avresedatum: 5/5
Pris: 3 595,-
Tillägg, enkelrum: 800,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
utflykt till sparrisgård, sparrisbuffé, frukostpension, 
reseledare.

Övernattningar:
Dag 1-2:
H+ Hotel, Lübeck

Unna dig en mysig weekend i Lübeck, en resa som innehåller 
massor av shopping och lite egen tid i den vackra hansestaden 
vid floden Trave. Här finns ett stort utbud av krogar, restauranger 
och butiker. Passa på att göra ett besök i Niedereggers 
marsipanbutik som finns mitt i centrum för att provsmaka den 
världsberömda marsipanen.

Dag 1: Hemorten – Lübeck
Efter uppsamling tar vi oss söderut och via Danmark och över till 
Tyskland. Vi stannar till vid någon gränshandel innan vi kör den sista 
biten till vårt hotell i Lübeck, där vi checkar in och har sedan kvällen fri 
för egna strövtåg i den mysiga hansestaden.

Dag 2: Lübeck
Efter frukost tar vi bussen ut till Citti, det stora varuhuset som förutom 
erbjuder shopping av diverse drycker har massor av trevligaffärer 
som väl är värda ett besök. Resten av dagen tillbringar vi på egen 
hand i Lübeck.
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Resefakta
Avresedatum: 24/3, 17/7
Pris: 2 795,-
Tillägg, enkelrum: 800,-
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum samt 
frukostpension

Övernattningar:
Dag 1-2: Park Inn by Radisson, Lübeck

Dag 3: Lübeck – Hemorten
Frukost och därefter är det dags att ta plats i vår buss som tar oss 
hem till våra respektive uppsamlings orter. Vi gör självklart stopp 
för kaffe och lunch både på ut och hemresan.

Shoppingweekend i Lübeck   
3 dagar
Pris: 2 795,-



Geiranger med Atlanthavsvägen 
och Trollstigen, 5 dagar

Pris från 6 995,-
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Resefakta
Avresedatum: 7/7, 14/8
Pris 7/7: 7 375:-, enkelrumstillägg: 2 250:-            
       14/8: 6 995:-, enkelrumstillägg: 1 900:-
Valuta: Norska kronor
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, 
halvpension, guidad stadsrundtur Ålesund, båttur 
på Geirangerfjorden, utflykter enligt program samt 
reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: Scandic Hamar, Hamar
Dag 2: Scandic Seilet, Molde
Dag 3: Scandic Parken, Ålesund
Dag 4: Quality Hotel Strand, Gjövik

Dag 2: Hamar – Molde
Vi färdas vidare genom den vackra Gudbrandsdalen och på vår 
väg norrut ser vi det kända fjället Trollväggen. Här har många 
fallskärmshoppare kastat sig utför fjället. Vi gör också en utflykt 
till Atlanthavsvägen. Denna väg är uppbyggd på många småöar 
med broar ute vid öppna havet. Ett imponerande vägbygge! Efter 
denna utflykt väntar middag på vårt hotell i Molde.

Dag 3: Molde – via Trollstigen – Ålesund
Efter frukost ger vi oss vidare men på vägen passar vi på att ta 
en tur på den vackra Trollstigen. Självklart gör vi något lämpligt 
fotostopp innan vi når Ålesund, denna vackra stad belägen på 
Romsdals västkust. Här väntar en lokalguide för att visa oss runt 
innan vi tar oss till vårt hotell och den väntande middagen. Efter 
maten kan vi varmt rekommendera en kvällspromenad.

Dag 4: Ålesund – via Geirangerfjorden – Gjövik
Efter frukost väntar en fantastisk naturupplevelse, då vi med båt 
ska ge oss ut på en av Norges absolut vackraste och mest kända 
fjordar, Geirangerfjorden. Turen utgår från Ålesund och vi får 
njuta av vackra vyer med branta fjäll som stupar rakt ner i fjorden 
och vilda vattenfall innan vi når Geiranger. Här väntar vår buss 
och vi fortsätter resan till Gjövik. Här skall vi övernatta och äta 
gemensam middag.

Dag 5: Gjövik – Hemorten
Vi färdas vidare på flera vackra vägsträckor och lämnar Norge 
för denna gång. Framåt kvällen når vi våra respektive hemorter.

Få länder har en så fascinerande natur som Norge. Under 
denna resa använder vi oss av både buss och båt, och en 
höjdpunkt är sjöresan på Geirangerfjorden. Vår buss tar 
oss även både uppför och nedför den berömda Trollstigen, 
så glöm inte att ta med kameran!

Dag 1: Hemorten – Hamar
Efter uppsamling reser vi över den norska gränsen och når så 
småningom vårt hotell i Hamar, där incheckning och middag 
väntar.



Tallinn 
5 dagar
Pris: 4 295,-
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Resefakta
Avresedatum: 18/9
Pris: 4 295,-
Tillägg, enkelrum/enkelhytt: 965,-
Tillägg, middagsbuffé dag 1 och 4: 415,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, 
frukostpension, lokalguide Tallinn, utflykt Pärnu samt 
reseledare.

Övernattningar:
Dag 1 och 4: Ombord Tallink & Silja Line
Dag 2-3: Tallink City Hotel, Tallink

Staden är en liten mysig stad med smala gator och romantiska 
trähus. Här får vi vandra runt i egen takt en stund, kanske ta en 
fika. Vi tar oss sedan mot Pärnu, staden som är en het sommarstad 
med massor av turister under badsäsongen. Även denna stad är 
en medeltida stad med vackra och historiska byggnader. Även 
här får vi egen tid att flanera runt och se det mesta och bästa av 
Pärnu. Passa på att äta en god lunch kan vara bra då vi sedan 
åker raka vägen tillbaks till Tallinn. Kvällen fri för middag på egen 
hand.

Dag 4: Tallinn
Nu har vi nästan en hel dag att tillbringa i Tallinn. I centrum innanför 
den gamla ringmuren finns gågator och kullerstensgränder som är 
byggda runt det medeltida torget. Nära det lilla rådhuset finns den 
populära medeltidsrestaurangen Olde Hansa som bland annat 
serverar sina drycker i lerkrus. Passa på att prova den estniska 
specialiteten Vana Tallinn, en rombaserad örtlikör med inslag av 
citron och vanilj som är omåttligt populär under vinterhalvåret. 
Framåt eftermiddagen träffas vi åter på vårt hotell, vår buss tar 
oss sedan till vår väntande nattfärja. Kanske boka på en god 
middagsbuffé ombord? 

Dag 5: Stockholm – Hemorten
Återigen en god frukostbuffé innan vi anländer till Stockholm. 
Sedan så återstår bara hemresan till våra respektive hemorter.

Tallinn är en stad som haft stor inverkan på vår svenska 
historia. Hansestaden som tidigare hette Reval tillhörde 
Sverige under Stormaktstiden. Staden har därefter 
påverkats av flera krig vid olika tidpunkter. Idag är det 
en härlig atmosfär i Tallinn som verkligen inbjuder till 
sightseeing, shopping och god mat till bra priser. Under en 
av våra dagar gör vi även en heldagsutflykt till Estlands 
främsta sommarstad Pärnu. 

Dag 1: Hemorten – Stockholm
Vi inleder resan med att ta oss upp till vår egen huvudstad, 
Stockholm. Där väntar Tallink-Silja Lines färja på att ta oss över 
Östersjön till Tallinn. Ombord har vi kvällen fri för middag på egen 
hand, kanske lite shopping eller en stund i baren kan locka. Här 
finns möjlighet att köpa till middagsbuffé ombord både på ut- och 
hemresan.

Dag 2: Tallinn
Vi äter en god frukost ombord innan vi anländer till Tallinn. Här 
möter vår lokalguide upp för en cirka två timmar lång guidad 
rundtur både med buss och till fots. Vi intar en god lunch på egen 
hand och får lite egen tid i denna vackra och historiska stad. Vi 
samlas åter vid vår buss som tar oss till vårt hotell. Middag på 
egen hand.

Dag 3: Heldagsutflykt Pärnu
Efter frukost så beger vi oss ut mot kuststaden Hapsal, som är 
en gammal kurort och semesterort från den ryska aristokratin.



Geilo  
4 dagar

Pris: 5 350,-
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Resefakta
Avresedatum: 1/8
Pris: 5 350,-
Tillägg, enkelrum:
1 100,-
Valuta: Norska kronor
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
tågresa Flåmsbanan, utflykt med lokalguide Eidfjord 
samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1-3: Geilo Hotel, Geilo

Dag 1: Hemorten – Geilo
Vi styr bussen mot norska gränsen och passerar Oslo på vår väg 
mot Geilo där vi skall bo i tre nätter.  Orten är välkänd som skidort 
under vintern men är även ett mycket populärt turistmål under 
sommaren, med fantastisk natur inpå knutarna. Efter incheckning 
äter vi gemensam middag. 

Dag 2: Utflykt Flåmsbanan
Dagens utflykt blir något alldeles extra, vi ska göra en tur på 
den otroligt vackra Flåmsbanan, som räknas som en av världens 
vackraste tågsträckor. Under den cirka två timmar långa resan 
till Myrdal och tillbaks, får vi njuta av enastående vyer, så glöm 
inte kameran! Den cirka 20 km långa sträckan börjar i Flåm vid 
den vackra Aurlandsfjorden, en arm av världens längsta fjord, 
Sognefjorden och under turen gör tåget stopp för fotografering. 
Vid ändstationen i Myrdal där Flåmsbanan förbinder sig till 
Bergensbanan är vi på en av 867 m.ö.h. Väl tillbaka nere i Flåm 
tar vi plats på vår buss som tar oss tillbaka till Geilo, och vi åker 
vi genom Laerdalstunneln, som fortfarande är världens längsta 
vägtunnel. Delvis är tunneln väldigt vackert belyst och dess längd 
är hela 24,5 km. Via Hemsedal kör vi sedan sista biten till vårt 
hotell och resans sista gemensamma middag.

Dag 3: Utflykt Eidfjord
Efter frukost tar vi plats i bussen och beger oss mot Eidfjord, ett litet 
samhälle omgivet av mäktiga bergsformationer. Med hjälp av vår 
lokalguide så ser vi oss omkring i de vackra omgivningarna. Vi ser 
Vöringsforsen och åker upp och ser den hänförande utsikten ifrån 
Fossli Hotel, sedan vidare mot Sysendammen. Vår guide berättar 
om historian runt Hardangervidda och all kraftutbyggnad som 
skett här. Åter på vårt hotell väntar middag.

Dag 4: Geilo – Hemorten
Efter frukost är det dags att lämna Norge för denna gång, och 
efter brukliga stopp för kaffe och lunch når vi våra hemorter 
framåt kvällen.

Norge lockar oss med sin fantastiska natur, sina fjordar, 
fjäll, höga berg och vackra vattenfall. Vi bor på Geilo Hotel 
i Geilo, beläget på Hardangervidda. Luften här är frisk och 
klar och naturupplevelserna många. Vi kommer att besöka 
både Eidfjord och åka en av världens vackraste tågresor, 
Flåmsbanan.



Hurtigruten och Raumabanen 
5 dagar
Pris: 7 595,-
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Resefakta
Avresedatum: 17/7, 7/8
Pris: 7 595,-
Tillägg, enkelrum: 1 800,-
Valuta: Norska kronor
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
stadsrundtur med lokalguide i Trondheim.

Övernattningar:
Dag 1: Scandic Hamar, Hamar
Dag 2: Scandic Lerkendal, Trondheim
Dag 3: Quality Hotel Grand, Kristiansund
Dag 4: Scandic Hafjell, Öyer

Dag 2: Hamar – Trondheim
Vi färdas vidare längs sjön Mjösa och passerar olympiastaden 
Lillehammer och in i Gudbrandsdalen. 
Vi följer den gamla Kungsvägen som leder till Trondheim och 
tar oss över Dovrefjell. På vägen passerar vi ett hänförande 
högfjällsområde och om vädret tillåter får vi en vacker vy över 
berget Snöhetta. Under eftermiddagen når vi Trondheim, Norges 
tredje största stad vid Nidälvens mynning. 
Vi möter en lokalguide som visar oss runt i staden som grundades 
år 997 som Nidaros. Här finns bland annat den medeltida 
Nidarosdomen där Olof den heliges reliker finns begravda (vid 
frivilligt besök i kyrkan tillkommer inträde). Efter rundturen checkar 
vi in på vårt hotell och avslutar dagen med en middag. 

Dag 3: Trondheim – Kristiansund med Hurtigruten
Efter frukost beger vi oss till hamnen för en dagskryssning med 
Hurtigruten. Vi inleder med att färdas över Trondheimsfjorden och 
följer sedan kusten sydväst mot Kristiansund. På vägen passeras 
ett pärlband av öar, skär och holmar. Vi äter en gemensam lunch 
ombord och under sen eftermiddag når vi Kristiansund. Här 
checkar vi in på vårt hotell och avnjuter en gemensam middag. 

Dag 4: Kristiansund – Raumabanen – Öyer
Efter frukost reser vi till Atlanthavsvägen för att få se den 
spektakulära kustvägen som invigdes 1989. Den består av åtta 
broar som leder vägen över öar och holmar längs den majestätiska 
kusten. Under förmiddagen gör vi ett stopp i Molde som brukar 
kallas ”Rosornas stad”. Vi reser sedan vidare till Åndalsnes där 
vi under eftermiddagen gör en tågfärd på Raumabanen. Tåget 
genom Raumadalen tar oss bland annat förbi det hissnande 
berget Trollväggen. Efter cirka 1,5 timma når vi Dombås där vi 
möter vår buss som tar oss till Öyer vid Hafjell. Här inkvarterar vi 
oss på vårt hotell och äter middag tillsammans.

Dag 5: Öyer – Hemorten
Vi färdas söderut mot Oslo och lämnar Norge för denna gång. 
Framåt kvällen når vi våra respektive hemorter.

Följ med på en resa och upplev några av Norges 
främsta höjdpunkter. Vår resa tar oss genom den vackra 
Gudbrandsdalen till historiska Trondheim. Under en heldag 
gör vi en dagskryssning med Hurtigruten och kryssar längs 
kusten mellan Trondheim och Kristiansund. I Raumadalen 
byter vi bussen mot tåg och gör en minnesvärd färd mellan 
Åndalsnes och Dombås.

Dag 1: Hemorten – Hamar
Efter uppsamling reser vi norrut mot den norska gränsen. Vi 
passerar Oslo och når så småningom vårt hotell i Hamar, där 
incheckning och middag väntar.



Höga Kusten 
4 dagar

Pris: 4 595,-
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Resefakta
Avresedatum: 18/5, 3/7, 17/7, 14/8
Pris: 4 595,-
Tillägg, enkelrum: 700,-

I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
en lunch, båtresa t/r, guidade visningar enligt program 
samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: First Hotel Strand, Sundsvall
Dag 2-3: First Hotel Kramm, Kramfors

Dag 2: Sundsvall – Kramfors
Efter frukost går vår färd till kung Chulalongkorns thailändska 
paviljong, den enda utanför Thailands gränser. Den ligger i lilla 
Utanede i Ragunda kommun. En lokalguide möter och berättar 
om bakgrunden till bygget. Färden går vidare till Döda Fallet, 
Vildhussens misslyckade försök till timmerränna, som blev till ett 
stort turistmål i Jämtland. Efter lunch bär det av mot Sollefteå. I 
Sollefteå åker vi upp till Hallstabergets hotellanläggning för att 
se på utsikten. Resan drar vidare till Lunde där de beryktade 
skotten i Ådalen föll 1931. Protester mot strejkbrytare gjorde att 
militär inkallades, vilket ledde till den tragiska utvecklingen. Vi 
checkar sedan in på vårt hotell i Kramfors för middag och två 
övernattningar.

Dag 3: Utflykt
En god frukost inleder dagen och vi åker sedan ganska tidigt mot 
gamla Sandöbron och vidare ut mot Nordingrå, hjärtat i Höga 
Kusten. Vi stannar för att besöka Nordingrå kyrka och far sedan 
till fiskelägena Barsta och Bönhamn. Efter de korta promenaderna 
bär det av mot Mjällomslandet, där m/s Kusttrafik ska ta oss ut 
till Ulvöarna. Den norra ön har en bofast befolkning på ca 40 
personer. Skärgårdshotellet väntar nu på oss med en lunchbuffé. 
Vi får lite egen tid att utforska omgivningarna. Ett besök i gamla 
fiskarkapellet eller Ulvö museum kan kanske vara av intresse. Eller 
varför inte smaka surströmming i någon av de små serveringar som 
finns. Vid 15-tiden går båten tillbaka till Mjällomslandet för färd till 
ännu ett bekant fiskeläge, nämligen Norrfällsviken. På vägen hem 
stannar vi vid den 1,8 km långa Höga Kustenbron. Den invigdes 
1 december 1997 och är inspirerad av den berömda Golden 
Gatebron i San Fransisco. Samma dag gick den sista färden med 
Vedafärjan som nu blev överflödig. Efter en stund vid bron far vi 
åter till hotellet i Kramfors där middag väntar.

Dag 4: Kramfors – Hemorten
Vi börjar vår hemresedag med frukost och styr sedan söderut. 
Framåt kvällen är vi åter hemma efter en innehållsrik resa till Höga 
Kusten.

Höga Kusten - Det norrländska höglandet når här fram 
till kusten, och de höga bergens direkta möte med havet 
är ett särdrag i svensk natur. Denna brantkust, den högsta 
kustremsan vid Bottenhavet och hela vårt innanhav 
Östersjön, har med åren blivit ett begrepp för turister från 
när och fjärran.

Dag 1: Hemorten – Sundsvall
Efter avslutad lastning startar vi vår färd norrut längs snabba 
och sommarfagra vägar. Givetvis gör vi under dagen uppehåll 
för intagande av mat och dryck. Vi kommer så småningom 
till Sundsvall där vi checkar in på vårt hotell. Vi samlas för en 
gemensam middag.



Inlandsbanan  
5 dagar
Pris: 7 350,-
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Resefakta
Avresedatum: 20/7, 10/8
Pris: 7 350,-
Tillägg, enkelrum: 1 400,-
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
utflykter enligt program, tågresa Inlandsbanan, visning 
Båtsuoj Samecenter inkl. kaffe och renkött, entré och fika 
Underjordskyrkan, entré och lunch Svansele samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Hotell Östersund, Östersund
Dag 2: Malå Hotell, Malå
Dag 3: Scandic Plaza, Umeå
Dag 4: Scandic CH, Gävle 

Dag 2: Östersund – Malå
Tidig morgon tar vi plats ombord på Inlandsbanan som skall ta oss 
norrut till Vilhelmina (cirka fyra timmar). Vi far genom bäverland, 
renhjordar, myrmarker och pittoreska småbyar. Tågpersonalen 
står till förfogande och berättar gärna om historia och platser 
under resans gång. Efter tågresan blir det uppehåll för lunch på 
egen hand i Vilhelmina. Sedan bär det av till Båtsuoj Samecenter 
där vi gör en rundvandring i ett sameviste och får höra dess 
historia. Vi får smaka på torkat renkött med kaffe. Vidare till Malå 
och vårt hotell. Vi äter en gemensam middag på hotellet.

Dag 3: Malå – Umeå
Direkt efter frukost så far vi mot Kristineberg och beger oss under 
jorden och Sankta Annas gruvkyrka. Bussen går 90 meter ner i 
gruvan och en guide berättar om den märkliga kyrkan. Vi får även 
en trevlig förmiddagsfika vid kyrkan. Framåt lunchtid anländer vi 
till Svansele och deras vildmarksutställning, här ser vi oss runt i 
deras fantastiska rovdjursutställning. Här bjuds vi dessutom på en 
trevlig och lite annorlunda vildmarkslunch. Under eftermiddagen 
kommer vi fram till Umeå och vårt hotell. Vi avslutar dagen men en 
gemensam middag.

Dag 4: Umeå – Gävle
Då var det dags att påbörja vår resa söderut ner mot dagens 
slutmål, Gävle. Här väntar vårt hotell med rum och god middag. 
Under dagen kommer vi att passera den mycket kända Höga 
Kustenbron där vi kan stanna till för att ta oss en titt på detta 
fantastiska bygge. Sedvanliga stopp för fika och lunch utmed 
vägen. Middag och sköna rum väntar på vårt hotell.

Dag 5: Gävle – Hemorten
Efter frukost så fortsätter vår resa mot våra hemorter. Vi avslutar 
vår norrlandsresa för denna gång och säger farväl och på 
återseende.

Tågresan på Inlandsbanan är en fantastisk naturupplevelse 
men även bussresan genom vårt vackra land har många 
underbara vyer att erbjuda. I år åker vi Inlandsbanan 
mellan Östersund och Vilhelmina. Förutom tågresan 
på Inlandsbanan erbjuder denna resa besök i en gruva 
som har en underjordisk kyrka. Vi besöker även en 
rovdjursutställning och ett samecenter. 

Dag 1: Hemorten – Östersund
Från respektive hemort går vår resa norrut. På vår väg passerar vi 
flera kända städer och platser och stannar för fika och lunch längs 
vägen. Middag väntar efter att vi fått våra rum.



Nordkap
9 dagar

Pris: 11 995,-
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Resefakta
Avresedatum: 2/7
Pris: 11 995,-
Tillägg, enkelrum: 3 080,-
Valuta: Norska kronor, Euro 
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/hytt, 
halvpension, utflykter enligt program, lokalguide i 
Tromsö, entré Ishavskatedralen, entré Nordkapshallen 
med film och certifikat samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Quality Hotel, Sundsvall
Dag 2: Hotel Laponia, Arvidsjaur
Dag 3: Quality Hotel Grand, Narvik
Dag 4: Kvaenengsfjell Gildetun, Sörstraumen
Dag 5: Scandic Hotel, Honningsvåg
Dag 6: Lapland Hotel Riekonlinna, Saariselkää
Dag 7: Scandic Oulu Station, Uleåborg
Dag 8: Ombord Viking Line

Dag 5: Sörstraumen – Honningsvåg
Vi njuter av fantastiskt vackra vyer när vi färdas utmed fjäll och 
fjordar vidare norrut. Vi far förbi Alta och Skaidi vidare genom 
Finnmark utmed Porsangenfjorden, innan vi passerar under havet 
via vägtunnel ut till Mageröya. Här installerar vi oss på vårt hotell 
i Hånningsvåg och äter en gemensam middag. Därefter är det 
dags för resans höjdpunkt - besöket på Nordkapsklippan! Det är 
Europas nordligaste utsiktspunkt, 307 meter över havet med en 
klippa som stupar rakt ner i ishavet. I Nordkappshallen väntar 
filmvisning och Nordkapscertifikat.

Dag 6: Honningsvåg – Saariselkä
I dag går färden mot vårt grannland i öster. Vi passerar bl.a 
Karasjok där sametinget har sina träffar. Genom Finska Lappland 
rullar vår buss vidare mot vårt hotell i Saariselkä där vi äter 
middag och övernattar.

Dag 7: Saariselkä – Uleåborg
Längs sjöar och skogar tar vi oss söderut genom Finland. Vi 
passerar polcirkeln strax norr om Rovaniemi och far vidare mot 
Kemi. Vi når vårt mål för dagen, Uleåborg.

Dag 8: Uleåborg – Åbo
Resan fortsätter genom de tusen sjöarnas land och vi ser både 
små byar och större städer utmed vägen. Dagens mål är Åbo där 
vi går ombord på Viking Lines färja till Stockholm. Ombord väntar 
bekväma hytter och en god middag.

Dag 9: Stockholm – Hemorten
Vi äter frukost ombord innan vi tar plats i bussen för den sista 
etappen av vår resa. Vi når våra hemorter och har säkert många 
härliga minnen med oss hem från vår resa.

En fantastisk resa till Europas sista utpost mot norr. 
Midnattssolens, de stora viddernas, samernas och renarnas 
land. Det blir en innehållsrik och oförglömlig resa till 
Norrland, Nordnorge och Finland. Det är en obeskrivlig 
upplevelse att stå på Nordkapsklippan och blicka ut över 
det blå ishavet.

Dag 1: Hemorten – Sundsvall
Första resdagen tar vi oss norrut mot Sundsvall där vi övernattar och 
äter vår första gemensamma middag.

Dag 2: Sundsvall – Arvidsjaur
Vi lämnar Sundsvall efter frukost och styr mot vackra Höga Kusten bron. 
Här kör vi över Ångermanälven och fortsätter förbi Örnsköldsvik och 
Lycksele till dagens slutmål Arvidsjaur.

Dag 3: Arvidsjaur – Narvik
Vi ser nu en natur med norrländsk prägel utanför bussfönstret. Vi färdas 
förbi Jokkmokk, Gällivare och Kiruna. Fantastiska naturscener väntar 
oss när vi kör in på Nordkalottvägen som går utmed ”Malmbanan”. 
Vi ser bl.a. fjällstationerna Abisko, Björkliden, den berömda Lapporten 
och Torne Träsk innan vi kommer fram till Narvik. Här stannar vi för 
middag och övernattning.

Dag 4: Narvik – Sörstraumen
Vi startar med en god frukost innan vi far vidare norrut, nu på den 
norska sidan utmed fjordar och fjäll. Vi kör ut till kustbandet och 
den vackra staden Tromsö för en rundtur med en lokalguide. Ett 
besök i den otroligt vackra Ishavskatedralen gör vi också innan vi 
fortsätter mot dagens mål Sörstraumen.



Lofoten
9 dagar
Pris: 11 655,-
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Resefakta
Avresedatum: 27/7
Pris: 11 655,-
Tillägg, enkelrum: 2 950,-
Valuta: Norska kronor
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
lokalguide på Lofoten, utflykter enligt program samt 
reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: First Hotel Strand, Sundsvall
Dag 2: Scandic Luleå, Luleå
Dag 3: Scandic Kiruna, Kiruna
Dag 4-5: Thon Hotel Lofoten, Svolvär
Dag 6: Scandic Meyergården, Mo i Rana
Dag 7: Scandic Lerkendal, Trondheim
Dag 8: Scandic Hamar, Hamar

Dag 4: Kiruna – Svolvär
Denna dag så lämnar vi svenska gränsen via Abisko och 
Riksgränsen, här tar vi chansen att få ta ett trevligt foto. Det är ju 
inte varje dag man passerar Riksgränsen. In över norska gränsen 
och via slingriga men bra vägar når vi snart Svolvär, där vi skall 
övernatta i två nätter. Middag väntar. 

Dag 5: Svolvär
Denna dag reser vi runt på Lofoten med vår lokalguide. Vi får se 
och höra det mesta om Lofoten med dess historia. Allt inramat 
av dramatiska berg, sandstränder, hav, säregna fiskebodar och 
charmiga fiskebyar. Vi avslutar dagen med middag på hotellet.

Dag 6: Svolvär – Mo i Rana
Vi vänder söderut och får njuta av en färjetur mellan Lödingen 
och Bognes. Därefter reser vi vidare ner mot Mo i Rana, beläget 
strax söder om Polcirkeln. Staden är rik på järnmalm och tidigare 
låg här ett stort stålverk som var en av stadens viktigaste industri. 
Vi passerar staden Fauske på denna vackra väg ner till vårt 
övernattningshotell där vi intar vår middag.

Dag 7: Mo i Rana – Trondheim
På vackra vägar tar vi oss idag söderut mot Trondheim. Stopp för 
lunch och fika utmed vägen. Trondheim eller Nidaros som staden 
hette förr i tiden är ju känt för sin vackra dom, Nidarosdomen, en 
av Skandinaviens största kyrkor. Om tiden medger så kan man 
på egen hand ta en promenad för att se detta byggnadsverk. 
Middagen äter vi på vårt centrala hotell.

Dag 8: Trondheim – Hamar
Vi tar sikte söderut mot Hamar där vi skall övernatta och äta 
vår middag tillsammans. Men på vägen gör vi ett stopp i Röros, 
denna trevliga trästad. Bebyggelsen är bland de äldsta i Europa. 
Röros har behållit mycket av sin ursprungliga karaktär. Gatornas 
mönster och många byggnader i centrum är samma som när de 
konstruerades på 1600-talet. Staden är upptagen på UNESCO:s 
lista över världsarv.

Dag 9: Hamar – Hemorten
Efter frukost så beger vi oss via Oslo och innan svenska gränsen 
tar vi farväl av Norge för denna gång. Vidare mot våra hemorter 
där vi anländer framåt kvällningen.

Långt ovanför polcirkeln sträcker Lofotenöarna ut sig i 
Norska havets stormiga vatten och dess cirka 600 klippöar 
och branta fjäll väntar på vårt besök. Under juli månad 
har vi möjlighet att få uppleva midnattssolen. Under vår 
resa besöker vi Trondheim och även den vackra trästaden, 
Röros. På vår väg norrut passerar vi den kända Höga 
Kusten bron. Stopp för fika, lunch och en hel del intressanta 
fotostopp gör vi självklart, så glöm inte kameran.

Dag 1: Hemorten – Sundsvall
Från hemorten tar vi oss norrut och via kustvägen så anländer vi till 
Sundsvall för övernattning och en gemensam middag.

Dag 2: Sundsvall – Luleå
Vi äter vår frukost innan vi fortsätter längre norrut, på vår väg 
passerar vid den fina och kända Höga Kusten-bron och vi gör 
självklart ett stopp här. Sedan tar vi sikte på Umeå, här kanske det 
passar med ett lunchstopp. Vidare via Skellefteå mot Luleå där vi 
checkar in på vårt hotell och middag väntar.

Dag 3: Luleå – Kiruna
Efter en god natts sömn så fortsätter vår färd allt längre norrut, nu 
tar vi sikte på gruvstaden Kiruna. På vår väg passerar vi kända 
städer som Gällivare och Jukkasjärvi, kanske hinner vi med ett 
stopp i någon av dessa städer. I Kiruna stannar vi till vid den fina 
speciella kyrkan, byggd som en lappkåta (ev. entré tillkommer) 
och tittar oss runt i denna vackra gruvstad. Kiruna är mest känt för 
sin gruvdrift och efter den berömda flytten invigdes stadens nya 
centrum under sommaren 2022. Här övernattar vi och äter vår 
middag.



Midnattssolens förtrollande land 
7 dagar

Pris: 9 295,-
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Resefakta
Avresedatum: 26/6
Pris: 9 295,-
Tillägg, enkelrum: 1 850,-

I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
entréer och guidade visningar enligt program samt 
reseledare
Övernattningar:
Dag 1: First Hotel Kramm, Kramfors
Dag 2: Hotel Laponia, Arvidsjaur
Dag 3-4: Scandic Kiruna, Kiruna
Dag 5: Quality Hotel Skellefteå Stadshotell, Skellefteå
Dag 6: Clarion Hotel Winn, Gävle

Dag 4: Kiruna – Jukkasjärvi
Denna dag inleder vi med att ”gå under jorden”, då vi besöker 
LKAB:s gruva som gjort Kiruna vida känt över världen. Vi tar oss 
rakt ner i Visningsgruvan, ca 540 meter med hjälp av buss och 
guiden berättar mer om denna fantastiska gruva. Gruvmuseet 
berättar mer om gruvans 100 åriga historia och hur brytmetoderna 
förändrats genom tiderna. Ett par mil bort ligger Jukkasjärvi med 
sitt världsberömda ishotell. Lunch på egen hand innan vi får en 
guidad visning av Icehotel och Iceproduction. Sedan gör vi ett 
stopp vid Jukkasjärvi kyrka med sin fina altartavla av konstnären 
Bror Hjort. Därefter åter till vårt hotell.

Dag 5: Kiruna – Skellefteå
Vi startar som vanligt med god frukost innan vi påbörjar vår resa 
söderut. Vi beger oss mot Luleå där vi stannar vid Gammelstads 
kyrkstad som är upptagen på UNESCO:s världsarvslista. Här 
finns cirka 400 stugor som byggdes för de kyrkobesökare som 
inte kunde ta sig hem samma dag, här kunde dem övernatta. 
Här finns även Gammelstads Kyrka, Norrlands största medeltida 
stenkyrka och vi får lite egen tid för lunch och kan titta runt ibland 
alla vackra byggnader. Nästa stopp är Skellefteå och vårt hotell 
för natten och vi ser fram emot kvällens middag tillsammans på 
närliggande grannhotell.

Dag 6: Skellefteå – Gävle
Efter frukost så tar vi oss vidare söderut och stannar till för att titta 
på den fantastiska Höga Kustenbron. Hängbron är ett av Sveriges 
högsta byggnadsverk. Vi gör stopp för lunch på egen hand innan 
vi fortsätter ner mot Gävle. Här väntar hotellet med middag.

Dag 7: Gävle – Hemorten
Vår hemresedag inleds med frukost och därefter tar vi oss mot 
våra respektive hemorter. Stopp för fika och lunch på egen hand 
innan vi framåt kvällningen är hemma igen. Fyllda av intryck och 
nya spännande möten säger vi farväl för denna gång.

Uppe i midnattssolens förtrollande land väcks naturen till liv 
i en explosiv förvandling under några få sommarmånader. 
Efter en lång och kall vinter så vaknar allt till liv. Branta 
fjällmassiv, och vilda fjällslätter, glaciärer, myrar och 
urskogar kantar vår väg norrut. Vi besöker Ishotellet 
i Jukkasjärvi och Båtsuoj Skogssamecenter, vi tar oss 
ner i LKAB:s gruva i Kiruna. Torkat renkött och goda 
middagar står på menyn. På vår hemresa passerar vi Höga 
Kustenbron. Så följ med och upplev midnattssolen.

Dag 1: Hemorten – Kramfors
När vi tagit plats i bussen så påbörjar vi vår resa norrut, mot 
Kramfors där vi skall övernatta och här serveras vi också middag 
tillsammans.

Dag 2: Kramfors – Arvidsjaur
Efter frukost går färden vidare in i Lappland via Dorotea och 
Vilhelmina där vi gör stopp för lunch på egen hand. Vidare genom 
älvar och skogar som gör ett magiskt intryck, över Ume älv och 
Vindelälven så tar vi oss mot Båtsuoj Samecenter. Här får vi ta del 
av samernas seder och bruk. I kåtan sitter vi på renskinn, dricker 
kaffe och äter torkat renkött. Färden går sedan till Arvidsjaur och 
vårt hotell, här står middagen serverad. 

Dag 3: Arvidsjaur – Kiruna
En ny dag väntar och vi fortsätter att sikta norrut. Vi kommer förbi 
Moskosel och Pite älv till Jokkmokk där vi stannar för egen lunch. 
På vår fortsatta väg mot Kiruna så passerar vi både Gällivare och 
Svappavaara. Vi checkar in på vårt hotell där vi skall bo två nätter 
med middag inkluderad.



Mälarens pärlor 
3 dagar
Pris: 3 595,-
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Resefakta
Avresedatum: 7/7
Pris: 3 595,-
Tillägg, enkelrum: 710,-
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
entréer och utflykter enligt program samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1-2: Scandic Star, Sollentuna

Det är tidigare privatägt och ett av Europas främsta barockslott 
och här finns flera krigsbyten från Trettioåriga kriget. Det mest 
kända är Arcimboldos målning Vertumnus som föreställer kejsaren 
Rudolf II vars porträtt skapats av frukter och grönsaker. Efter detta 
besök vänder vi åter till Sollentuna där middag väntar på vårt 
hotell.

Dag 3: Sollentuna – Hemorten
Vi lämnar vårt hotell och reser till Västerås. Idag väntar en 
lokalguide på att ta oss med på en guidad stadsvandring i 
Västerås. Vackert beläget vid Mälarens strand ligger denna 
vackra och trevliga stad. Vi kommer bland annat att se domkyrkan, 
Botaniska trädgården, den gamla bebyggelsen i Kyrkbacken och 
runt Svartån samt Västerås slott. Lite egen tid får vi efter detta, 
för lite lunch och kanske lite shopping. På vår hemfärd gör vi 
en avstickare till Kumla och utställningen Konst på Hög. En unik 
skulpturpark med samlade verk av landets främsta konstnärer. 
Platsen ligger vackert belägen på en höjd med härlig utsikt över 
trakten. Sedan beger vi oss mot våra hemorter.

Följ med oss på en trevlig och intressant resa till trakterna 
runt Mälaren. Vi besöker mysiga Mariefred, tar en 
eftermiddagstur med ångbåt och får en guidad tur i Västerås. 
Även ett besök i Sigtuna och Skoklosters slott hinner vi med.

Dag 1: Hemorten – Sollentuna
När vi avslutat uppsamling och fikapaus så tar vi sikte på området 
runt Mariefred. Vi inleder med ett besök på Taxinge-Näsby 
slott öster om Mariefred. Det anrika slottet stoltserar med Norra 
Europas största kakbord med cirka 65 sorters bröd och bakverk. 
Här finns det chans att köpa vad man själv önskar och njuta av 
en lyxig eftermiddagsfika. Därefter blir det tid till att se sig runt i 
slottsparken och trädgårdarna. Vi samlas sedan för en halvtimmas 
trevlig ångbåtsfärd med S/S Mariefred till Mariefred. Ångbåten 
som sattes i trafik redan år 1903 och trafikerar fortfarande turer 
på Mälaren.

Väl i Mariefred får vi egen tid att flanera runt i denna lilla pittoreska 
stad. Staden har en rik historia och här ligger ju även det fina 
Gripsholms slott. Vi möter sedan vår buss för färd till Sollentuna 
i norra Stockholm där vi checkar in på vårt hotell och äter en 
gemensam middag. 

Dag 2: Sigtuna och Skokloster
En god frukost väntar innan vi kör mot Sigtuna, en av våra första 
svenska städer. Sigtuna är en av världens runstens tätaste plats. 
Under en guidad rundtur ser vi oss runt i den charmiga staden. 
Vi får lite egen tid att promenera runt och inta en god lunch. 
Sedan väntar entré och rundvisning på det fina Skoklosters slott.



Bottenviken runt 
7 dagar

Pris: 8 850,-
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Resefakta
Avresedatum: 10/7
Pris: 8 850,-
Tillägg, enkelrum: 2 350,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, 
halvpension, guidningar och entréer enligt program 
samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: Quality Hotel, Sundsvall
Dag 2: Comfort Hotel Winn, Umeå
Dag 3: Scandic Kemi, Kemi
Dag 4: Original Sokos Hotel Kaarele, Karleby
Dag 5: Original Sokos Hotel Vaakuna, Vasa
Dag 6: Ombord på Viking Line

Tillsammans med en lokalguide får vi ta del av dess spännande 
historia. Efter besöket far vi vidare förbi tvillingstäderna 
Haparanda och Torneå och över den finska gränsen. Innan vi 
når dagens slutmål Kemi kör vi en liten bit norrut för att få se den 
imponerande Kukkolaforsen. Middag på hotellet i Kemi.

Dag 4: Kemi – Karleby
Vi stannar kvar i Kemi en stund på förmiddagen för att besöka 
ädelstensgalleriet som med sina 3000 stenar har den största 
samlingen i Europa. Bland annat finns den finska kungens äkta 
och enda krona i samlingen och även franska drottningen Marie 
Antoinettes halsband med 647 diamanter av varierande storlekar. 
Resan går sedan vidare längs Bottenvikens kust mot Uleåborg vid 
Ule älv. Här gör vi en guidad rundtur och får ta del av stadens 
sevärdheter, bland annat domkyrkan och det livliga salutorget. 
När vi är nöjda fortsätter vi söderut mot dagens mål, Karleby. 
Här har vi möjlighet att besöka den berömda trähusstadsdelen 
Neristan, där man finner ett flertal mycket välbevarade trähus. 
Området är en levande traditionsrik stadsdel och ett kulturhistorisk 
värdefullt område. Här kan man strosa omkring och leva sig in 
i hur befolkningen levde under tidigare sekel. Vi övernattar i 
Karleby och äter middag på vårt hotell.

Dag 5: Karleby – Vasa
Efter frukost lämnar vi Karleby och åker vägen via Jakobstad och 
Nykarleby, som båda ligger längst ute vid Bottenvikens kustband. 
Vi gör ett stopp i den mysiga och tvåspråkiga staden Jakobstad. 
Den gamla stadsdelen Skatan med kullerstensgator och gamla 
hus är trevlig att promenera i. När vi är nöjda fortsätter vi söderut 
mot Vasa, staden som förstås fått sitt namn efter ätten Vasa, som 
grundade den ursprungliga staden på 1600-talet. Här spenderar 
vi eftermiddagen och får tid för shopping och egna strövtåg. Vi 
övernattar här och äter middag på vårt hotell.

Dag 6: Vasa – Åbo
Idag ska vi besöka Rauma, som grundades 1442 och är 
den tredje äldsta staden i landet. Den är särskilt känd för sin 
spetsknyppling och för sina vackra och välbevarade trähus som 
har placerat Rauma på UNESCO:s världsarvslista. Tillsammans 
med en lokalguide besöker vi Gamla Rauma, trästaden, och får 
se de färgglada och dekorativa trähusen som ligger i området. På 
eftermiddagen åker vi vidare mot Åbo där vi senare kliver ombord 
Viking Lines färja mot Stockholm. Ombord kan vi njuta av god 
mat, underhållning och taxfree shopping.

Dag 7: Stockholm – Hemorten
Vi äter en god frukost ombord innan det är dags att kliva ombord 
på bussen för färden mot våra respektive hemorter.

På den här resan blandas vacker natur och fantastiska 
vyer med besök i ett flertal kuststäder med mycket historia 
och kultur. Vi följer Bottenviken hela vägen runt och får se 
platser som man inte besöker så ofta. Följ med på en resa 
till några av Nordens vackraste områden!

Dag 1: Hemorten – Sundsvall
Vi startar från respektive hemort och kör norrut genom vårt 
avlånga land till dagens mål, den vackra stenstaden Sundsvall. 
Här stannar vi över natten och på vårt hotell serveras en god 
middag.

Dag 2: Sundsvall – Umeå
Efter frukost fortsätter vi norrut och passerar Höga Kustenbron 
över Ångermanälven. Den invigdes 1997 och är en av Europas 
längsta hängbroar. Vi kör förbi Örnsköldsvik och mot björkarnas 
stad Umeå. Staden växte fram på 1300-talet och är Norrlands 
största tätort. Umeå var Europas kulturstad 2014 och har sedan 
ett antal år tillbaka profilerat sig som ett växande kulturcentrum. 
Vi gör en guidad rundtur med lokalguide i denna trevliga stad. 
Sedan åker vi till vårt hotell för middag och en god natts sömn.

Dag 3: Umeå – Kemi
Idag fortsätter vi längs kusten och passerar städer som Skellefteå 
och Piteå. Strax utanför Luleå ligger Gammelstads kyrkstad som 
sedan 1996 är placerad på UNESCO:s världsarvslista. Det är 
Sveriges bäst bevarade kyrkstad med cirka 400 stugor grupperade 
kring Norrlands största medeltida kyrka. Kyrkstaden byggdes 
för att långväga sockenbor skulle ha någonstans att övernatta i 
samband med kyrkobesök, marknader och sockenstämmor. 



Bornholm 
4 dagar
Pris: 5 595,-
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Resefakta
Avresedatum: 1/7, 10/7, 24/7
Pris: 5 595,-
Tillägg, enkelrum: 1 500,-
Valuta: Danska Kronor
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
två heldagsutflykter med lokalguide 

Övernattningar:
Dag 1-3: Strandhotel Balka Söbad, Balka

Vi tar oss sedan mot Hasle, där vi besöker ett fiskrökeri som 
röker sill. Efter detta så ser vi snart konturerna av Hammershus, 
Nordeuropas största borgruin byggd under 1200-talet, som 
ligger vackert uppe på en klippa med underbar utsikt över havet. 
Placeringen gjorde borgen nästan ointaglig. Vår guide berättar 
mer på plats. Sedan tar vi oss mot mysiga Gudhjem, som ligger 
vackert utmed vattnet. Branta gator tar oss ner mot centrum och 
hamnen. Lite fri tid för lunch på egen hand. Varför inte provsmaka 
deras rökta fiskar som är en specialitet på Bornholm. ”Sol över 
Gudhjem”, en av öns klassiker, är ett smörrebröd med rökt sill 
på en skiva rågbröd, med rå äggula, rädisor, grovt salt och lök 
eller gräslök. Nästa stopp blir Österlars kyrka, Danmarks största 
rundkyrka. Vi gör ett stopp och tittar på denna speciella kyrka, 
entré tillkommer för den som vill gå in. Vidare mot Kraemmerhuset, 
som är en gammal typisk Bornholmsk gård med keramik, 
blomsterarrangemang, handarbete och mycket mer. Dessutom 
har gården sin egen lilla sjö. Vi far vidare till huvudstaden Rönne, 
vår guide visar oss runt i staden innan vi tar oss den sista biten till 
vårt hotell. Lite ledig tid innan middag.

Dag 3: Rundtur på Sydbornholm
Denna morgon tar vi en lite senare start. Vi tar den södra vägen 
via Dueodde, Östermarie och Bölshavn till Svaneke, en trevlig 
stad där vi gör ett lite längre stopp. Staden är Bornholms bästa 
handelsstad, som tillverkar både sin egen goda glass och 
sin egen öl. Här finns även något för den som gillar sötsaker, 
lakritstillverkning eller choklad. Dessutom finns gott om butiker och 
små gallerier av glaskonst, keramik och målerier. Flera trevliga 
restauranger och caféer finns i staden för lunch på egen hand. Ett 
tips är god mat tillsammans med deras egna goda öl i bryggeriet 
mitt i staden. Men även utmed stranden så finns det både rökeri 
och andra restauranger och caféer. Efter detta stopp så sitter vi 
återigen upp i vår buss och tar oss längs kustvägen till Snogebaek, 
här besöker vi Kjaerstrup Chokolade. Sedan åter till vårt hotell. 
Idag får vi lite längre fri tid på vårt hotell innan middagen, kanske 
ta en promenad utmed kusten, låna cykel eller ta ett bad.

Dag 4: Bornholm – Hemorten
Efter trevliga dagar på denna vackra ö tackar vi för oss och beger 
oss tillbaka till respektive hemorter.

Följ med oss till Bornholm och upptäck denna vackra ö 
som en gång tillhörde Sverige. Här finns vackra stränder 
och historiska städer, underliga rundkyrkor och andra 
intressanta platser. Vi bor fint vid havet så badkläder är ett 
tips. Passa även på att smaka på deras lokala goda mat och 
dryck under luncherna på egen hand. Vi har två dagar med 
lokalguider som visar oss runt.

Dag 1: Hemorten – Bornholm
Vi reser söderut till Ystad där vi tar båten över till Bornholm. Efter 
ankomst till Rönne beger vi oss till vårt hotell på andra sidan ön, 
Strandhotel Balka Söbad, som ligger bara ett stenkast ifrån den 
långa härliga stranden. Middagarna serveras på hotellet.

Dag 2: Rundtur på Nordbornholm
Vi kör mot Åkirkeby och Almindingen, som är Bornholms största 
skogsparti. Här ligger ett av öns högsta utkikstorn, Rytterknekten.



Cykelresa på Ven   
3 dagar, 

Pris: 3 195,-
Under denna resa besöker vi sommarparadiset Ven med 
Tycho Brahes Uranienborg per cykel. Vår cykelguide tar oss 
med runt ön och visar oss det mesta och bästa. Vi bor två 
nätter i ”Sundets pärla” som är en trevlig hamnstad med 
härlig sommarpuls. 

Dag 1: Hemorten – Helsingborg
Efter uppsamling reser vi söderut mot Helsingborg. Vi gör sedvanliga 
stopp för fika/lunch utmed vägen. Efter att vi fått våra rum har 
vi resten av dagen fri för egna aktiviteter. Kanske ta en tur över till 
mysiga Helsingör på andra sidan sundet.

Dag 2: Cykeldag på Ven
Nu väntar en heldag på Ven, denna vackra och speciella ö. Med 
båt ifrån Landskrona så är vi snart på Ven. Tillsammans med vår 
lokalguide och våra cyklar besöker vi bland annat Tycho Brahes 
Uranienborg och hans museum, kyrkan Sankt Ibb och mycket mer. 
Denna dag ingår 3-växlad cykel och hjälm. Vi får även lite egen tid 
för lunch och egna äventyr på ön. Åter i Helsingborg så är det fri tid.

Dag 3: Helsingborg – Hemorten
Efter frukost så får vi lite egen tid innan hemresan. Efter lunch så beger 
vi oss åter mot våra hemorter. Vi gör ett stopp för fika utmed vägen.

Resefakta
Avresedatum: 2/6
Pris: 3 195,-
Tillägg, enkelrum: 570,-

I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
färjeavgifter, cykelhyra med hjälm på Ven, lokal 
cykelguide på Ven, entré Tycho Brahe museet.

Övernattningar:
Dag 1-2: Comfort Hotel, Helsingborg

Under denna resa besöker vi sommarparadiset Ven med Tycho 
Brahes Uranienborg. Vi bor tre nätter i ”Sundets pärla” som 
är en trevlig hamnstad med härlig sommarpuls. Ett besök på 
Sofieros trädgårdar hinner vi också med. Det finns även möjligt 
att tura över till Danmark och mysiga Helsingör. Vårt hotell är 
beläget centralt i Helsingborg.

Dag 1: Hemorten – Helsingborg
Efter uppsamling reser vi söderut mot Helsingborg. Vi gör 
sedvanliga stopp för fika/lunch utmed vägen. Efter att vi fått våra 
rum har vi resten av dagen fri för egna aktiviteter.

Dag 2: Heldag på Ven
Nu väntar en heldag på Ven, denna vackra och natursköna ö. 
Med båt ifrån Landskrona så är vi snart på Ven. Tillsammans med 
vår lokalguide och lokalbuss besöker vi bland annat Tycho Brahes 
Uranienborg och hans museum, Vens Hembygdsgård och kyrkan 
Sankt Ibb. Denna dag ingår både gemensam lunch och kaffe. Åter i 
Helsingborg så är det fri tid.
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Resefakta
Avresedatum: 2/7, 6/8
Pris: 4 695,-
Tillägg, enkelrum: 900,-
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
en lunch, en fika, heldag med lokalguide på Ven, entré 
Sofieros slottsträdgård.

Övernattningar:
Dag 1-3: Comfort Hotel, Helsingborg

Dag 3: Ledig dag
Idag finns möjligheten att antingen ta en tur över till Helsingör som 
bland annat är känt för Kronborg Slott och historien om Hamlet. 
Här finns gott om butiker och mysiga caféer. De som väljer att 
stanna i Helsingborg kan flanera och besöka Kärnan eller ta en 
promenad till Fredriksdals Trädgårdar och Fredriksdalsteatern där 
Eva Rydberg har sina sommarfarser.

Dag 4: Helsingborg – Hemorten
Efter frukost så beger vi oss norrut till Sofiero med sina vackra 
trädgårdar. Här får vi lite egen tid att gå runt i slottsträdgården 
och omgivningarna på egen hand. Passa på att ta en fika innan 
vi beger oss mot hemorterna. Vi gör ett stopp till innan hemkomst.

Helsingborg med Ven   
4 dagar
Pris: 4 695,-



Hangö och Helsingfors 
4 dagar
Pris: 4 995,-
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Resefakta
Avresedatum: 5/7, 1/8
Pris: 4 995,-
Tillägg, enkelrum: 1 500,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, 
frukostpension, två middagar, lokalguider och utflykter 
enligt program

Övernattningar:
Dag 1 och 3: Ombord Viking Line
Dag 2: Scandic Grand Marina, Helsingfors

Dag 3: Utflykt Sveaborg
Efter frukost så tar vår lokalguide oss med ut till Sveaborg, en av 
världens största sjöfästningar som innefattar flera öar vid inloppet 
till Helsingfors. Vi tar båten ut och får veta mer om historien om 
fästningen. Åter i Helsingfors så är det lite fri tid för egna strövtåg 
innan vi åter checkar in på vår nattfärja som skall ta oss till 
Stockholm. Vi samlas och äter en middag tillsammans ombord.

Dag 4: Stockholm – Hemorten
En god sjöfrukost när vi sakta glider in i Stockholms skärgård. Vi 
sitter upp i vår buss igen och tar oss söderut. Vi anländer sedan 
till våra hemorter. 

Följ med oss på en spännande resa till Finlands sydligaste 
stad, idylliska Hangö. Vi besöker Fiskars Bruk, där vi ser 
oss runt och får möjlighet att shoppa. En halvdag ut till 
fästningen Sveaborg ingår också i resan. Vi bor fint i 
centrala Helsingfors.

Dag 1: Hemorten – Stockholm
Efter uppsamling tar vi oss norrut mot Stockholm. Här väntar 
Viking Lines fina fartyg på att få välkomna oss ombord. Vi intar 
våra hytter och därefter samlas vi för gemensam middagsbuffé. 
Resten av kvällen är fri.

Dag 2: Utflykt Hangö med Fiskars
Nu väntar en trevlig dag tillsammans med vår lokalguide, då vi 
skall besöka Hangö. En riktig pärla och den sydligaste staden i 
Finland. Men på vår väg så stannar vi till i Fiskars hantverksby. Vi 
får mer information om historien om Fiskars av vår lokalguide och 
egen tid för att titta oss runt och äta en lunch på egen hand. Sedan 
tar vi den södra kustvägen till Hangö. Vår guide berättar mer om 
denna trevliga lilla stad och vi får egen tid att se oss om. Sedan tar 
vi oss åter mot Helsingfors och checkar in på vårt hotell, kvällen är 
fri i denna trevliga och livliga stad.



Legoland
 3 dagar

Pris: 3 895,-
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Resefakta
Avresedatum: 7/7, 26/7, 4/8
Pris: 3 895,-
Barnrabatt 3-11 år i dubbelrum: 335,-
Barnrabatt 3-11 år i 3-4-rum: 575,-
Barnrabatt 12-14 år: 130,-
Barn 0-3 år(ej egen säng): betalar endast bussplats
Tillägg, enkelrum: 750,-
Valuta: Danska kronor
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, boende i vald 
rumskategori, halvpension samt inträde till Legoland.

Övernattningar:
Dag 1-2: Comwell Hotel, Kolding

Dag 3: Kolding – Hemorten
Efter frukost är dags att tänka på hemfärd. Vi tar plats på färjan 
mot Göteborg för färd åter till Sverige och mot våra hemorter.

Legoland är ett resmål för hela familjen som blivit mer och 
mer populärt genom åren. Här finner sig barn i alla åldrar 
tillrätta till alla föräldrars förtjusning. Den världsberömda 
nöjesparken utanför Billund har mer än femtio attraktioner 
för barn och vuxna i alla åldrar. 

Dag 1: Hemorten – Kolding
Vi tar plats i bussen och åker söderut mot Göteborg där vår färja 
väntar på att ta oss över till Danmark. Ombord kan vi passa på 
att äta och dricka lite gott innan vi återigen tar plats i bussen för 
vidare färd ner till vårt hotell Comwell Hotel i Kolding. På hotellet 
finns pool, bastu, biljard, bordtennis mm. Vi äter en gemensam 
middag efter att vi checkat in.

Dag 2: Legoland
Idag ägnar vi hela dagen åt höjdpunkten på resan – Legoland. 
Denna fascinerande miniatyrvärld är byggd av mer än 50 miljoner 
LEGO-bitar. Här finns hundratals byggnader allt från medeltida 
slott till science fictionstäder. Vi kan ta en båttur genom Miniland, 
åka Legotåg, eller vandra i vilda västernstaden. På området finns 
ett flertal restauranger och butiker med Legoprodukter. Vi stannar 
på Legoland hela dagen och återvänder inte förrän framåt kvällen 
till vårt hotell där vi äter middag gemensamt.



Malmö och Köpenhamn     
3 dagar, 

Pris: 2 195,-
Följ med oss på en kombinerad resa med två fina städer, Malmö 
och Köpenhamn. Vi bor i Malmö och får här möjlighet att besöka 
denna vackra stad. För den som vill så besöker vi även den 
danska huvudstaden under en dag. En härlig kombination i 
denna storstadsregion.

Dag 1: Hemorten – Malmö
När vi tagit plats i bussen så beger vi oss mot Malmö, stopp för fika 
eller lunch utmed vägen. Här skall vi bo i två nätter. Vi får våra rum 
och därefter så är det fri tid för att utforska Malmö. Här finns mycket 
spännande att uppleva. Många restauranger finns inom gångavstånd 
då vi bor centralt. Man kan även ta tåget över till Köpenhamn om 
man vill.

Dag 2: Köpenhamn
Efter frukost så kan dom som vill följa med över till Köpenhamn. 
Här får vi fri tid att besöka denna härliga stad med sin ”dejliga” 
stämning. En promenad på Ströget eller kanske ner till Nyhavn 
kan passa, eller varför inte ett besök på Tivoli. Vi tar en heldag här 
innan vi åter far mot Malmö för en kväll på egen hand. För den 
som vill så kan man stanna lite längre och själv ta tåget tillbaks till 
Malmö.

Dag 3: Malmö – Hemorten
Då var det dags att sitta upp i vår buss igen. Vi beger oss norrut 
mot våra hemorter och stannar för fika/lunch där det passar i tid.

Resefakta
Avresedatum: 12/5, 21/7, 18/8, 15/9, 20/10, 24/11, 
8/12
Pris: 2 195,-
Tillägg, enkelrum: 650,-
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension 
samt bussutflykt till Köpenhamn.

Övernattningar:
Dag 1-2: Scandic Sankt Jörgen, Malmö

Följ med oss på denna trevliga resa till shoppingstaden Kiel. Vi 
bor två nätter ombord på Stenas färja och får en heldag i Kiel 
på egen hand.

Dag 1: Hemorten – Göteborg 
Efter uppsamling tar vi oss ner till Göteborg och vår väntande färja. 
Efter inkvartering i våra hytter finns möjlighet att njuta av god mat och 
kanske en drink i baren. Passa på att ta en sväng genom shoppen där 
priserna är upp till 60 % lägre än i land.

Dag 2: Kiel
Efter frukost tar bussen, som är med ombord, med de som vill 
ut till shoppingcentret Citti. Resten av dagen kan vi roa oss på 
egen hand i Kiel. Ett tips kan vara ett besök på Ratskeller, den 
gamla rådhuskällaren. Där serveras god mat till bra priser. 
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Resefakta
Avresedatum: 24/2, 31/3, 10/4, 18/5, 4/6, 10/9, 
6/10, 10/11, 4/12, 15/12
Pris 24/2, 31/3, 6/10, 10/11: 1 695,-
Pris 10/4, 18/5, 4/6, 10/9, 4/12: 1 995,-
Pris 15/12: 2 495,-
För tillägg, se hemsida 
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i 2-bädds insideshytt 
(våningssängar), frukost, transfer till Göteborg och i 
Kiel.

Övernattningar:
Dag 1-2: Ombord Stena Line 1-2 

Eller kanske ett besök på Kieler Brauerei som fortfarande brygger sitt 
mörka öl, även här kan man äta god mat till bra pris. Var och en tar 
sig sedan själv tillbaks till färjan. Ytterligare en trevlig kväll väntar oss 
ombord.

Dag 3: Göteborg – Hemorten
När frukosten är avklarad återstår bara hemresan i vår buss till 
respektive hemorter.

Kielkryssning    
3 dagar
Pris från 1 695,-



Danska Söderhavsöar  
4 dagar, 

Pris: 5 795,-
I södra Danmark ligger många härliga små öar och städer, 
eller by som man säger i Danmark. Under resan besöker 
vi vackra slott, annorlunda kyrkor och ser härlig natur. Vi 
besöker vackra öar som Mön, Falster, Langeland och den 
lilla pärlan Aerö.

Dag 1: Hemorten – Nyköbing
Efter några stopp för fika och lunch på egen hand så far vi på vackra 
danska vägar till Mön. Vi ser Möns Klint, stannar till vid Lisleund Ny 
Slott och Elmelund Kyrka, kyrkan som är känd för sina underbara 
väggmålningar. Vidare mot Nyköbing där vi skall bo denna natt, 
middag väntar.

Dag 2: Nyköbing – Aerö
Efter frukost tar vi färjan över till Spodsbjerg på ön Langeland, 
vidare mot den lilla ön Tåsinge. Här får vi en rundvisning på vackra 
Valdemars slott. Vi fortsätter mot staden Svendborg där vi får lite egen 
tid att utforska denna trevliga stad och äta en god lunch eller ”frokost” 
som det heter på danska. Vi avslutar dagen på vårt hotell på den 
vackra ön Aerö där vi skall bo i två nätter. Gemensam middag väntar.

Dag 3: Aerö
Då var det dags att titta runt på den charmiga lilla ön Aerö. Vi besöker 
två mysiga byar som Aerösköbing och Marstal, där vi också bor. Vi 
tittar på den vackra och lite speciella naturen på ön. När vi är nöjda 
så beger vi oss åter mot vårt hotell, en god middag väntar på oss.

Dag 4: Aerö – Hemorten
Vi startar med en stärkande frukost (morgenmad på danska), innan 
vi besöker det fina Egeskovs Slott. Slottet är känt för sin fina trädgård 
och har en av Europas bäst bevarade vallgravar. Vi får en rundvisning 
innan vi vänder kosan hemåt. Vi stannar för lunch och fika där det 
passar i tiden.

Resefakta
Avresedatum: 12/8
Pris: 5 795,-
Tillägg, enkelrum: 1 000,-
Valuta: Danska kronor
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
båtresor, entréer och utflykter enligt program samt 
reseledare.

Övernattningar:
Dag 1: Hotel Falster, Nyköbing
Dag 2-3: Hotel Aerö, Marstal

Trädgårdsintresserad? Då är detta resan för dig. Här besöker 
vi trädgårdar med många olika teman. Trädgårdarna är 
inspirerade av allt från japanskt, engelskt, danskt och prärie, till 
sten, vatten och fiskar. Vi får se massor av växter, träd och buskar 
och dessutom besöker vi en härlig Rhododendronplantage. 
Under resans gång färdas vi över Danmarks mäktiga broar och 
besöker även fantastiska Egeskov Slott.

Dag 1: Hemorten – Kolding
Efter uppsamling tar vi oss mot Göteborg där färjan väntar för att ta oss över 
till Fredrikshamn. Ombord har vi tid för både kaffe och lunch på egen hand. 
När vi kommit i land fortsätter vi söderut mot Kolding, där vi skall bo i två 
nätter. Men innan ankomst till hotellet stannar vi till vid vår första trädgård, 
Den Kreative Have i Horsens, som 2016 utsågs till årets vackraste privata 
trädgård. Vi fortsätter sedan till vårt hotell där middag väntar.

Dag 2: Utflyktsdag med två trädgårdar
Idag skall vi först besöka den vackra Rhododendronparken i Törring, 
med sina vackra blommor och sin trevliga butik. Efter detta väntar den 
Geografiske Have, som ligger i Kolding. Parken som är tolv hektar stor 
innehåller växter ifrån olika geografiska områden. Parken är över 100 
år gammal och här finns över 2 000 olika plantor. En fantastisk dag 
med mycket varierad växtlighet. Vi äter lunch på egen hand där det 
passar i tiden. Åter på vårt hotell väntar ytterligare en god middag.
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Resefakta
Avresedatum: 18/5
Pris: 5 995,-
Tillägg, enkelrum: 1 075,-
Valuta: Danska kronor
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
entréer och utflykter enligt program samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1-2: Hotel Kolding, Kolding
Dag 3: Comwell Köge Strand, Köge

Dag 3: Kolding – Köge
Efter frukost så lämnar vi hotellet för att ta oss till det imponerande 
Egeskovs slott. Slottet med sin fantastiska trädgård och 
välbevarade vallgravar är ett välbesökt slott. Här får vi tid att 
flanera runt både i parken, labyrinten och museet. Sedan tar vi 
oss mot nästa ö, nämligen Själland och vårt hotell i Köge. Efter 
incheckning njuter vi av en god middag tillsammans.

Dag 4: Köge – Hemorten
Då var det dags att ta farväl av Danmark för denna gång. Men 
vi hinner med ett kort stopp i mysiga Helsingör. Vi får lite egen tid 
att shoppa och kanske ta en fika eller lunch. Ett tips är att besöka 
den häftiga, Varvets matmarknad med massor av olika maträtter. 
Sedan återstår bara hemresan.

Danska trädgårdar  
4 dagar
Pris: 5 995,-



Finlands sjöar med Saima Kanal  
6 dagar
Pris: 8 195,-
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Resefakta
Avresedatum: 7/7, 7/8
Pris: 8 195,-
Tillägg, enkelrum: 2 100,-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, 
halvpension, båtresor, lokalguide i Borgå, entréer och 
besök enligt program samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1 och 5: 7/7, Ombord Viking Line, 7/8 Ombord 
Tallink & Silja Line
Dag 2: Original Sokos Hotel Lappe, Lappeenranta
Dag 3: Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
Dag 4: 7/7, Scandic Jyväskylä City, Jyväskylä, 7/8, Spa 
Hotel Peurunka, Laukaa
Dag 5: Ombord Tallink & Silja Line

Dag 1: Hemorten – Stockholm
Vi intar våra platser i bussen och tar oss mot Stockholm, här väntar 
vår nattfärja till Helsingfors med sköna hytter och god mat. Kanske 
det bjuds upp till dans ombord, eller varför inte shoppa i butikerna?

Dag 2: Helsingfors – Lappeenranta
Efter en god sjöfrukost så tar vi en snabb titt på huvudstaden 
Helsingfors innan vi anländer till Borgå. Borgå som är en 
medeltida stad, mest känt för sina röda trähus och sina vallgravar. 
Både danskarna och ryssarna har varit här och förstört staden 
under vissa av de krig som förekom här. Vi tar oss sedan mot 
Lappeenranta eller Villmanstrand som den heter på svenska. 
Här övernattar vi denna natt. Men kvällen fortsätter då vi tar en 
kvällskryssning på Saima Kanal och äter middag under resan.

Dag 3: Lappeenranta – Kuopio
Denna dag tar vi oss till Nyslott (Savonlinna) känd för sin 
Operafestival. Här får vi lite egen tid för en promenad och lunch. 
Vi stannar till och tar en titt på vackra Olofsborgs slott, entré 
tillkommer om någon vill besöka slottet. Vi fortsätter sedan mot 
Kuopio där vi övernattar och äter middag.

Dag 4: Kuopio – Jyväskylä/Laukaa
Under förmiddagen beger vi oss till Puijotornet, ett 75 meter 
högt utsiktstorn med fantastisk vy över sjöområdet. Därefter lite 
fri tid för lunch på egen hand innan vi gör vi en trevlig båttur 
på Kallavesisjön under cirka 1,5 timma. Sedan tar vi oss mot 
Jyväskylä (Laukaa avresa 7/8) där vi skall övernatta och äta en 
gemensam middag.

Dag 5: Jyväskylä/Laukaa – Åbo
Vi startar dagen med ett besök på Iittala glasbruk. Här får vi en 
guidad rundvisning och får säkert möjlighet att köpa med något 
fint hem. Vidare mot Åbo och deras vackra slott. Åbo heter Turku 
på finska, många av städerna i Finland har ju både ett svenskt och 
ett finskt namn. Vi äter en god middag på lokal restaurang innan 
vi checkar in på vår nattfärja till Stockholm.

Dag 6: Stockholm – Hemorten
En god sjöfrukost när vi glider in genom vackra Stockholms 
skärgård. När vi satt oss tillrätta i vår buss igen så återstår bara 
hemresan.

Följ med oss på en resa till finska Saima kanal, som är den 
längsta kanalen i Finland. Vi stannar också till i Finlands 
näst äldsta stad, Borgå. Staden med sina röda trähus är 
med på UNESCO:s lista. Vi tittar till både Helsingfors, Åbo 
och Kuopio på vår resa genom södra Finland.



Kryssning till Visby med 
Cinderella, 3 dagar, 

Pris från 2 995,-
Vår favoritö Gotland lockar alltid! Följ med på en minnesvärd 
kryssning till Visby och Gotland i sommar!

Dag 1: Hemorten – Stockholm – Cinderella
Väl ombord på Cinderella och installerade i våra hytter (där vi skall 
bo de närmste två nätterna) väntar en helkväll i en av världens absolut 
vackraste skärgårdar! Vi serveras en vällagad buffé där dryck ingår 
och har sedan kvällen fri att utforska fartyget och dess nöjesutbud.

Dag 2: Rosorna och ruinernas stad Visby
Vi äter frukost och skymtar Gotland i fören. På ön finns massor att göra 
för både stora och små. Du kan välja mellan flera olika extrautflykter 
och guidade turer i Visby och dess omgivningar. Det erbjuds även 
en längre tur till Fårö, och eftersom fartyget ligger kvar ända till 
18.00 finns det gott om tid att sola, bada och promenera i det vackra 
medeltida Visby. Utflykterna beställer du med fördel i samband 
med din bokning. Åter på Cinderella serveras en välsmakande 
skaldjursbuffé.

Dag 3: Cinderella – Stockholm – Hemorten
En välsmakande brunch serveras idag istället för frukost och resten 
av återresan mot Stockholm spenderas kanske på soldäck? Under 
eftermiddagen når vi Stockholm och därefter återstår endast 
hemresan i vår bekväma buss.

Resefakta
Avresedatum: 14/6, 27/6
Pris 14/6: 2 995,- Pris 27/6: 3 195,-
I resans pris ingår: Bussresa, boende i delad insideshytt, 
en Vikingbuffé och en skaldjursbuffé inklusive öl/vin/
läsk och kaffe, en frukostbuffé samt en brunch.
Tillägg för enkelhytt, utsideshytt mm, se vår hemsida.

OBS! Obligatorisk legitimationskontroll, så glöm inte 
giltig id-handling! 

Viking Line erbjuder en rad extrautflykter mot tillägg 
i Visby. Läs utförligt program och se priser på vår 
hemsida!
Övernattningar:
Dag 1-2: Viking Cinderella

Missa inte chansen till en helt unik specialkryssning till Ystad och 
Visby. Det här är en sommardröm för hela familjen med kritvita 
stränder, spännande utflykter och inte minst tre kvällar ombord 
på Cinderella.

Dag 1: Hemorten – Stockholm – Cinderella
Väl ombord på Cinderella och installerade i våra hytter (där vi skall 
bo de närmste tre nätterna) väntar en helkväll i en av världens absolut 
vackraste skärgårdar! Vi serveras en vällagad buffé där dryck ingår 
och har sedan kvällen fri att utforska fartyget och dess nöjesutbud.

Dag 2: Ystad och Österlen!
Efter en lång sovmorgon når vi vårt första mål, charmiga Ystad. Här kan 
du strosa runt bland inte mindre än cirka 300 vackra korsvirkeshus och 
bara insupa den tvättäkta skånska atmosfären med pittoreska gränder, 
små caféer och butiker. Glöm inte att packa med badkläderna! Från 
centrum är det inte långt till Ystad havsbad och Österlens kritvita 
sandstränder. Vill du uppleva ännu mer? Förboka någon av våra 
utflykter och upptäck dina egna smultronställen.

Dag 3: Rosorna och ruinernas stad Visby!
När morgonen gryr skymtar Visbys stolta siluett i fören. På Gotland 
finns massor att göra för både stora och små. Kneippbyns vattenland 
och äventyrspark står säkert högt på barnens önskelista, men det 
finns flera andra utflykter att välja på också, med bland annat en tur
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Resefakta
Avresedatum: 4/6, 13/8
Pris 4/6: 4 095,- Pris 13/8: 4 195,-
I resans pris ingår: Bussresa, boende i delad insideshytt, 
två Vikingbufféer och en skaldjursbuffé inklusive öl/
vin/läsk och kaffe, två frukostbufféer samt en brunch.
Tillägg för enkelhytt, utsideshytt mm, se vår hemsida.

OBS! Obligatorisk legitimationskontroll, så glöm inte 
giltig id-handling! 

Viking Line erbjuder en rad extrautflykter mot tillägg 
både i Ystad och i Visby. Läs utförligt program och se 
priser på vår hemsida!

Övernattningar:
Dag 1-3: Viking Cinderella

till Ingemar Bergmans Fårö. Vi stannar kvar ända till 18.00 så det 
finns gott om tid att sola, bada och promenera i det vackra medeltida 
Visby. Åter på Cinderella serveras vi en välsmakande skaldjursbuffé.

Dag 4: Cinderella – Stockholm – hemorten
Resan tillbaka mot Stockholm spenderas kanske bäst på pano-
ramadäck med milsvid utsikt över glittrande hav och grönskande 
öar. När vi angör Stockholm på onsdagseftermiddagen har du 
hela kappsäcken full av upplevelser.

Kryssning till Ystad och Visby 
med Cinderella, 4 dagar
Pris från 4 095,-



Kryssning till Höga Kusten 
med Viking Cinderella, 

3 dagar, Pris från 2 995,-
Följ med på en kryssning till vackra Höga Kusten i sommar! 
På denna tredagarskryssning mixar vi vacker natur med 
kornblått hav när vi glider inomskärs och kan beundra 
världens högsta kustlinje.

Dag 1: Hemorten – Stockholm – Cinderella
Väl ombord på Cinderella och installerade i våra hytter (där vi skall 
bo de närmste två nätterna) väntar en helkväll i en av världens absolut 
vackraste skärgårdar! Vi serveras en vällagad buffé där dryck ingår 
och har sedan kvällen fri att utforska fartyget och dess nöjesutbud.

Dag 2: Härnösand och Höga Kusten
Vi äter frukost samtidigt som glider genom vackra vyer och lägger till 
i Härnösand klockan 10.00. Väl i hamn finns det chans att följa med 
på fler extra utflykter eller bara strosa runt i denna Ångermanländska 
pärla. Klockan 15.00 styr Cinderella åter ut och vi glider sakta 
inomskärs genom världsarvet Höga Kusten, vi passera kända platser 
som Högakustenbron och Ulvön innan Cinderella åter styr söder ut. 
Under kvällen äter vi en gemensam skaldjursbuffé och har gott om tid 
att fynda i den välsorterade taxfreen.

Dag 3: Cinderella – Stockholm – Hemorten
En välsmakande brunch serveras idag istället för frukost och resten 
av återresan mot Stockholm spenderas kanske på soldäck? Under 
eftermiddagen når vi Stockholm och därefter återstår endast 
hemresan i vår bekväma buss.

Resefakta
Avresedatum: 9/4, 14/5, 18/6, 10/9, 24/9
Pris 9/4, 14/5: 2 995:-                           
Pris 18/6, 10/9, 24/9: 3 195:-
I resans pris ingår: Bussresa, boende i delad insideshytt, 
En Vikingbuffé och en skaldjursbuffé inklusive öl/vin/
läsk och kaffe, en frukostbuffé samt en brunch. Tillägg för 
enkelhytt, utsideshytt mm, se vår hemsida. 
OBS! Obligatorisk legitimationskontroll, så glöm inte giltig 
id-handling!
Viking Line erbjuder en rad extrautflykter mot tillägg 
dag 2 i Härnösand. Läs utförligt program och se priser 
på vår hemsida!

Övernattningar:
Dag 1-2: Viking Cinderella

Missa inte chansen till en helt unik specialkryssning till 
Bornholm och Visby. Det här är en sommardröm för hela 
familjen med kritvita stränder, spännande utflykter och inte 
minst tre kvällar ombord på Cinderella.

Dag 1: Hemorten – Stockholm – Cinderella
Väl ombord på Cinderella och installerade i våra hytter (där vi skall 
bo de närmste tre nätterna) väntar en helkväll i en av världens absolut 
vackraste skärgårdar! Vi serveras en vällagad buffé där dryck ingår 
och har sedan kvällen fri att utforska fartyget och dess nöjesutbud.

Dag 2: Bornholm solskensön!
Efter en sovmorgon och frukost når vi vårt första mål, danska 
Bornholm. Här väntar makalösa stränder och pittoreska små byar 
med korsvirkeshus och trånga gränder. Vi lägger till i hamnen i den 
charmiga huvudorten Rønne, på promenadavstånd från centrum 
och badstränder. Vill du uppleva ännu mer? Förboka någon 
utflykt. På kvällen serveras vi ombord en danskinspirerad buffé.

Dag 3: Rosorna och ruinernas stad Visby!
När morgonen gryr skymtar Visbys stolta siluett i fören. På Gotland 
finns massor att göra för både stora och små. Kneippbyns vattenland 
och äventyrspark står säkert högt på barnens önskelista, men det 
finns flera andra utflykter att välja på också, med bland annat en tur 
till Ingemar Bergmans Fårö. 
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Resefakta
Avresedatum: 21/5, 11/6, 27/8
Pris 21/5 och 11/6: 4 095:-   
Pris 27/8:  4 195:-
I resans pris ingår: Bussresa, boende i delad insideshytt, två 
Vikingbufféer och en skaldjursbuffé inklusive öl/vin/läsk 
och kaffe, två frukostbufféer samt en brunch.
Tillägg för enkelhytt, utsideshytt mm, se vår hemsida.
OBS! Obligatorisk legitimationskontroll, så glöm inte giltig 
id-handling! Pass eller nationellt ID är det som gäller, pass-
eller ID-nummer ska lämnas samt födelseort. Viking Line 
erbjuder en rad extrautflykter mot tillägg både i Rönne och i 
Visby. Läs utförligt program och se priser på vår hemsida!

Övernattningar: Dag 1-3: Viking Cinderella

Vi stannar kvar ända till 18.00 så det finns gott om tid att sola, bada 
och promenera i det vackra medeltida Visby. Åter på Cinderella 
serveras vi en välsmakande skaldjursbuffé.

Dag 4: Cinderella – Stockholm – Hemorten
Resan tillbaka mot Stockholm spenderas kanske bäst på 
panoramadäck med milsvid utsikt över glittrande hav och 
grönskande öar. När vi angör Stockholm på eftermiddagen har 
du hela kappsäcken full av upplevelser.

Kryssning till Bornholm och 
Visby med Cinderella 
4 dagar, Pris från 4 095,-



CINDERELLA 
Nöjeskryssning för alla!

2 dagar
Följ med oss på en underhållande och trevlig kryssning med 
Cinderella! Vår buss går ofta flera dagar i veckan under 
året.  Vid flera tillfällen under året anordnas dessutom 
specialkryssningar som tex Whiskykryss, Julaftonskryss, 
Nyårskryss och självklart går resor till den populära 
Dansbandsveckan och våra Reseträffar. Läs mer på vår 
hemsida: mkbussresor.se. 
Hos oss kan du boka hela kryssningen med bussresa, 
båtresa och måltider så du bara kan koppla av och njuta av 
din nöjeskryssning!

Väl på plats i Stockholm välkomnas vi ombord på nöjeskryssaren 
Cinderella, som beroende på veckodag har lite olika teman. Välj den 
avresa som passar dig bäst! Ombord väntar fina hytter, god mat och 
underhållning i toppklass. I vårt grundpaket ingår bussresa och del i 
insides tvåbäddshytt. Måltiderna bokar du som ett tillägg och du har 
möjlighet att förboka Vikingbuffé med dryck, en  trerätters middag 
eller Skaldjursplatå i Seaview. Dag två finns möjlighet att förboka 
frukostbuffé eller brunch.

Ombord finns också en trevlig SPA-avdeling (förboka gärna ev 
behandlingar i samband med din bokning), och en välsorterad 
taxfreebutik där du kan handla till förmånliga priser. Cinderella avgår 
från Stockholm kl 17.00, och är tillbaks nästkommande dag kl 14.00, 
men avgångstiderna kan ändras under året, så se avgångstid på ditt 
färdbevis eller på vår hemsida.

Resefakta
Avresa: Se hemsidan.
Ordinarie priser vardagar från 595:- + 38:- 
bränsletillägg
Ordinarie priser lördagar från 795:- + 38:- bränsletillägg
För erbjudanden och priser vid specialkryssningar, se 
vår hemsida.
I priset ingår: Bussresa, båtresa, plats i 2-bädds b-hytt. 
Tillägg för utsideshytt och enkelhytt, se vår hemsida.
Tillägg måltider: Se hemsidan
Åldersgräns utan målsman: 20 år
Obligatorisk legitimationskontroll, så glöm inte giltig 
id-handling!
Bussen avgår från: Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, 
Grästorp, Lidköping, Skara, Skövde, Mariestad, 
Lyrestad, Hova, Laxå, Brändåsen, Hallberg, Kumla, 
Arboga, Eskilstuna och Strängnäs. För avresetider, se 
vår hemsida.

Följ med oss på en trevlig tvådagars resa till Kosta i hjärtat av 
det småländska Glasriket. Vi bor bekvämt i egna semesterhus 
på Kosta Logde och besöker KostaBoda glashytta, testar den 
unika Hyttsillen och får egen tid för shopping. Välj mellan två 
olika spännande halvdags utflykter med lokalguide i Glasriket.

Dag 1: Hemorten - Kosta
Vi beger oss söderut mot Destation Kosta, här startar vi med en 
gemensam lunch. Därefter skall vi med hjälp av en lokalguide få 
veta mer om glasblåsning och arbetet i hyttan. Vi får lite egen tid 
för shopping eller varför inte titta in till det nya ölbryggeriet med 
ginbar (flera hundra sorter) och smaka på en god dryck. Vi tar 
oss sedan den korta biten till vårt hotell och får våra rum. Kvällen 
bjuder sedan till en härlig hyttsill, med massor av god mat som 
glasblåsarna åt på sin tid. Det blir även musikunderhållning och 
lite glasblåsningsuppvisning.
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Resefakta
Avresedatum: 28/4,15/5, 18/9, 13/10
Pris 28/4, 18/9: 2 095,-   
Pris 15/5, 13/10: 2 195,-
Tillägg, enkelrum: 250,-
I resans pris ingår: Boende i semesterhus (2-bädds), 
frukost, Hyttsill, 1 lunch, guide i glasriket, lokalguide på 
rundturerna. 

Övernattning: Kosta Lodge, Kosta

Dag 2: Utflykt
Efter frukost så möter vår lokalguide upp för dagens halvdags rundtur. 

28/4 och 18/9 så tar vi en tur runt i Glasriket, med glaskonst, 
vacker natur och kanske en och annan överraskning. Vi avslutar 
vår tur i residensstaden Växjö med sin fina domkyrka, egen tid 
för lunch innan hemresa. Här ligger också Glasmuseum och 
Utvandrarnas hus (entré på egen hand).

15/5 och 13/10 gör vi en rundtur i Utvandrarnas fotspår, vår 
guide berättar på klingande småländska om alla som utvandrade, 
hur livet blev för dem som kom iväg men även för dem som blev 
kvar hemma. Lunch på egen hand innan hemresa.

Kosta Glasrike med Hyttsill
- Utvandrarna eller Glasriket  
2 dagar, Pris från 2 095,-



Almuñécar
22 dagar
Pris från: 15 395,-
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Resefakta
Avresedatum: 4/11, 16/12
Pris 4/11: 15 395,-     Pris 16/12: ej fastställt
Tillägg, enkelrum 4/11: 3 550,-
Tillägg, anslutning till Landvetter 400,- per person och 
väg, extra utflykter som erbjuds på plats i Almuñécar. 
Valuta: Euro

I resans pris ingår: Flygresa t/r, transfers i Spanien, 
boende i dubbelrum, halvpension samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1-21: Hotel Victoria Playa, Almuñécar

Andalusiens södra kust, och här upplever man den härliga 
kulturen och den goda maten. På en höjd ovanför gamla stan 
i Almuñécar finns bland annat en botanisk trädgård med en 
fågelpark. Man kan också göra lite längre utflykter på egen hand 
med lokalbussen, kanske för att besöka romdestilleringen i Motoril 
där det även finns ett trevligt olivmuseum.
Om intresse finns anordnar vi även under vistelsen extra utflykter 
till bland annat Malaga, Gibraltar och Nerjagrottorna. Vår 
reseledare på plats ger mer information.

Dag 22 Almuñécar – Hemorten
Efter frukost är det dags att packa ihop och ta plats i bussen för 
transfer till flygplatsen i Malaga. Här väntar flyget som skall ta 
oss tillbaks till Göteborg. Buss väntar för hemtransport för de som 
bokat anslutning.

Fly vintermörker och kyla och följ med oss till spanska 
solkusten! På resorna bor vi på den spanska soliga kusten, i 
Almuñécar, på fina Hotel Victoria Playa. Hotellet är beläget 
endast 200 m från stranden och en kort promenad från 
både köpcentrum och gamla staden.

Dag 1: Hemorten – Almuñécar
Vi samlar upp de som bokat anslutning och flyger från Göteborg 
till Malaga. Väl på plats i Spanien väntar vår buss för att ta oss 
till Almuñécar, där vi nu skall bo under flera veckor. Hotellet är 
centralt beläget, nära både strand och centrum, och mycket 
omtyckt av våra tidigare resenärer. Väl på plats väntar middag, 
och under vistelsen ingår halvpension, dvs frukost och middag 
varje dag på vårt hotell. 

Dag 2 – 21 Almuñécar
Denna del av solkusten kallas Costa Tropical och det härliga 
klimatet gör det behagligt att semestra här året runt. Här odlas 
exotiska frukter såsom avokado, mango och papaya.  Almuñécar, 
med sina dryga 25 000 invånare är en lugn stad belägen på



Portugal med Azorerna 
9 dagar

Pris: 21 995,-

62

Dag 5: Ponta Delgada och utflykt Ribeira Grande med 
Lagoa do Fogo
Efter en god frukost gör vi en stadspromenad i Ponta Delgada 
tillsammans med en lokalguide. Här finns en stadskärna med 
karaktäristiska hus byggda i vit kalksten och mörk vulkansten. 
Staden har ett gatunät med kullerstensbelagda gator och gränder 
som smyckats i fantasifulla mönster. Staden har även en lyxig 
marina där båtar som korsar Atlanten kan fylla på sina förråd. 
Vi upplever några av Ponta Delgadas främsta sevärdheter som 
exempelvis Stadsportarna, fästningen Forte de São Brás från 
1500-talet och den lokala marknaden. Vi avslutar vår förmiddag 
med ett besök på en lokal restaurang där vi bjuds på en traditionell 
lunch med lokala rätter. Under eftermiddagen gör vi en utflykt 
några mil österut tillsammans med vår lokalguide. Vi inleder med 
ett besök i den lilla staden Ribeira Grande på öns nordkust. Här 
gör vi en kort promenad i centrum och ser stadens torg och rådhus. 
Vi fortsätter sedan med vår buss upp i bergen till området runt 
vulkansjön Lagoa do Fogo. Namnet betyder ”Eldsjön” och sjön 
har skapats i botten på en gammal vulkankrater. Vi stannar längs 
med vägen och hänförs av utsikten grönskande naturen och den 
spektakulära utsikten över sjön, innan vi fortsätter mot sydkusten 
och vårt hotell. Kvällens middag äts på egen hand. 

Följ med på en av våra mest händelserika resor som vi 
inleder med tre nätter i den vackra hamnstaden Porto. 
Här kryssar vi bland annat genom Dourodalgången som 
är portvinets hemtrakt. Vi flyger sedan till den grönskande 
ögruppen Azorerna i Atlanten och tillbringar fyra nätter på 
huvudön Sao Miguel. Här upplever vi den unika naturen 
och gör flera utflykter med inkluderade luncher. Vi avslutar 
med en natt i Lissabon innan vår hemresa till Sverige.

Dag 1: Hemorten – Porto
Vi samlar upp de som bokat anslutning och flyger från Göteborg 
till Porto i norra Portugal. Väl på plats i Porto väntar vår buss för att 
ta oss till vårt centralt belägna hotell där vi ska tillbringa tre nätter. 

Dag 2: Stadsrundtur och The House of Sandeman
Efter en god frukost gör vi en guidad stadsrundtur i Portugals 
näst största stad. Porto har en vacker och kuperad stadskärna 
vid floden Douro som restaurerats under de senaste årtiondena. 
Stadens centrum är uppsatt på UNESCO:s världsarvlista och här 
föddes Henrik Sjöfararen år 1394. Stadens katedral och börshus 
är två av de främsta sevärdheterna. Under eftermiddagen besöker 
vi portvinsbodegan Sandeman där vi får en rundvisning och 
vinprovning. På kvällen äter vi gemensam middag på vårt hotell. 

Dag 3: Halvdagsflykt till vingård med lokalguide
Efter frukost reser vi med buss genom det kuperade landskapet 
nordost om Porto. Här finns gott om vingårdar och många av dem 
odlar druvor som främst används till portvin. Vi gör ett besök på 
vingården Quinta de Santa Christina där vi får en rundvisning och 
provar tre viner. Vingården är främst känd för sina vita viner. Vi är 
tillbaka i Porto vid lunchtid där vi tar farväl av vår lokalguide och 
får en fri eftermiddag. Kvällens middag äter vi på egen hand.

Dag 4: Flyg till Azorerna
Under tidig morgon lämnar vi vårt hotell och beger oss till Portos 
flygplats. Vi reser sedan med inrikesflyg till Ponta Delgada på 
Azorerna. Ponta Delgada är huvudstad på ön Sao Miguel och 
är Azorernas turistcentrum. Här möter vi en buss som tar oss till 
centrum och vårt hotell. Middag på vårt hotell på kvällen.
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Resefakta
Avresedatum: 17/10
Pris: 21 995,-
Tillägg, enkelrum: 3 700,-
Tillägg, anslutning till Landvetter 400,- per person och väg
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Flygresor t/r inklusive flygskatter, 
boende i dubbelrum, frukostpension, 4 middagar, 3 luncher, 
entréer och utflykter enligt program samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1-3: Hotel Vila Galé, Porto
Dag 4-7: Azoris Royal Garden, Ponta Delgada
Dag 8: Hotel Vila Galé Opera, Lissabon

Dag 9: Lissabon – Hemorten
Vi beger oss till flygplatsen och flyger hem till Göteborg. Väl på 
svensk mark väntar för de som bokat vår anslutningsbuss sista 
biten hem.

Dag 6: Heldagsutflykt Furnas
Efter frukost reser vi österut längs den södra sidan av Sao Miguel 
till Furnasdalen som är känd för sin vulkaniska aktivitet och sjön 
Lagoa das Furnas. Här finns varma källor med mineralrikt vatten 
och en mycket säregen natur. Under dagen besöker vi bland annat 
trädgården Terra Nostra som har över 2000 olika sorters träd 
och växter från hela världen. Vi äter även en gemensam lunch vid 
Lagoa das Furnas som tillagas genom att maten fått koka i en varm 
källa. På eftermiddagen återvänder vi till Ponta Delaga och på 
vägen stannar vi vid en teplantage som är en av de få teodlingar 
som finns i Europa. Denna kväll är fri för middag på egen hand i 
Ponta Delgada.

Dag 7: Heldagsutflykt Sete Cidades 
Efter vår frukost reser vi till Sao Miguels västligaste område i Sete 
Cidadesdalen. Här reser vi genom ett kuperat grönt landskap 
där hortensia växer vilt längs vägkanterna. Vi passerar de två 
tvillingsjöarna Lagoa Azul och Lagoa Verde som fått sitt namn 
från att den ena sjön har blått vatten och den andra har grönt. 
Vi stannar för att beskåda utsikten från Vista do Rei, kungens 
utsiktsplats innan vi gör ett stopp för en gemensam lunch i byn 
Capelas. Under eftermiddagen fortsätter vi hemåt och besöker 
en ananasodling innan vi når vårt hotell. Gemensam middag på 
kvällen på vårt hotell.

Dag 8: Flyg till Lissabon
Under tidig morgon lämnar vi vårt hotell och beger oss till 
flygplatsen där vi flyger inrikes till Lissabon. Under förmiddagen 
möter vi en lokalguide som tar oss med på en rundtur i den 
portugisiska huvudstaden som ligger vid floden Tejos mynning i 
Atlanten. Den vackra hamnstaden är byggd på sju kullar runt den 
äldsta stadsdelen Alfama som anlades av morerna. Lissabon har 
varit utgångspunkt för en rad upptäcktsresor och expeditioner. 
I hamnen står ett mäktigt monument som hedrar sjöfarare som 
Magellan och Vasco da Gama. Under eftermiddagen checkar vi 
in på vårt hotell och under kvällen äter vi resans sista gemensamma 
middag.



Amalfi, Sorrento & Capri 
7 dagar

Pris: 14 995,-
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Resefakta
Avresedatum: 1/10
Pris: 14 995,-
Tillägg, enkelrum: 2 500,-
Tillägg, anslutning till Landvetter 400,- per person och 
väg
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Flygresa t/r inklusive flygskatter, 
boende i dubbelrum, halvpension, entréer och utflykter 
enligt program samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1-6: Hotel Sant́ Agata

Dag 4: Utflykt Sorrento
Efter frukost tar vår buss oss på en heldagsutflykt till själva orten 
Sorrento, och här möter vår lokalguide oss. Tillsammans gör vi en 
två timmar lång stadspromenad och bekantar oss med den vackra 
staden och dess historia. Resten av dagen har vi fri för att på egen 
hand njuta av vackra byggnader, trevliga piazzor kantade av 
blommor och kanske en kopp kaffe på någon trevlig servering. 
Middag äter vi senare på vårt hotell.

Dag 5: Utflykt Capri
Vi beger vi oss med båt till den vackra ön Capri. Här kommer vi 
i minibussar ta oss runt på ön och tillsammans får vi bland annat 
se Axel Munthes Villa San Michele. Vi besöker villan tillsammans 
med en guide, och får vi höra berättelsen om den svenske läkaren 
och författaren. Han var kronprinsessan, sedermera drottning, 
Victorias livläkare från 1893 och fram till hennes död 1930. Efter 
sin död testamenterade han sin villa till den svenska staten. Vi får 
även en stund på egen hand i själva huvudorten Capri, där vi inte 
får missa öns symbol – de båda klipporna i havet strax utanför. 
Kvällen avslutas med middag på vårt hotell.

Dag 6: Ledig dag
Även idag får vi en ledig dag, då var och en kan utforska 
omgivningarna på egen hand och efter eget tycke. Vår reseledare 
hjälper till med tips och förslag för den som önskar. Eller kanske 
blir det en lugn dag med en god bok i en solstol? Det är helt upp till 
var och en. På kvällen återsamlas vi för resans sista gemensamma 
middag.

Dag 7: Sant́ Agata sui due Golfi – Hemorten
Vi hinner med en lugn frukost och kanske en morgonpromenad 
innan det frampå förmiddagen är dags att säga adjö för 
denna gång. Vår buss tar oss till Neapel och vårt väntande 
eftermiddagsflyg tillbaks till Göteborg. Väl på svensk mark väntar 
för de som bokat vår anslutningsbuss sista biten hem.

Njut av härligt avkopplande dagar i området runt 
Amalfikusten och Sorrento. Vi besöker bland annat Pompeji, 
den vackra Amalfikusten, Sorrento och Capri. Med hjälp av 
vår reseledare och lokala guider får vi uppleva denna del 
av Italien på bästa sätt.

Dag 1: Hemorten – Neapel – Sant́ Agata sui due Golfi
Vi flyger till Neapel och väl på plats möter vi vår italienska buss. På håll 
ser vi den stora vulkanen Vesuvius som reser sig över staden, och som 
vid det våldsamma utbrottet år 79 f.Kr. begravde Pompeji och Ercolano 
i lava. I dag har städerna grävts fram och bär vittne om Romarrikets 
storhetstid. Tillsammans med en lokalguide besöker vi den fascinerande 
staden Pompeji. Under vår promenad i utgrävningsområdet får vi se 
antika gator, badanläggningar, teatrar och privathus. Vi reser sedan 
den sista biten till vårt fina hotell Hotel Sant́ Agata söder om Sorrento. 
Här skall vi bo i sex nätter och resten av vår vistelse i Italien, och hotellet 
håller god standard och ligger i den lilla byn Sant́ Agata sui due Golfi. 
Varje kväll serveras gemensam middag på vårt hotell.

Dag 2: Utflykt Amalfikusten
Idag skall vi göra en heldagsutflykt längst den fantastiska Amalfikusten. 
Den dramatiska sträckan mellan byarna Positano och Amalfi är den del 
av UNESCO:s naturvärldsarv. Här ligger husen tätt på klippavsatserna 
med en magnifik utsikt över havet. De grönskande bergen och de 
pittoreska byarna lockade hit bland annat berömdheter som Greta 
Garbo. Vi besöker naturligtvis även den charmiga staden Amalfi, och 
här får vi tid för lunch och kan på egen hand besöka den berömda 
katedralen. Under eftermiddagen återvänder vi till vårt hotell för 
gemensam middag.

Dag 3: Ledig dag
Idag har vi en helt ledig dag för egna strövtåg. Varför inte bara slappa 
i solen eller ta ett bad i poolen. Middag äter vi som vanligt tillsammans 
på vårt hotell.



Skottland flyg  
6 dagar
Pris: 13 495,-
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Resefakta
Avresedatum: 10/9
Pris: 13 495,-
Tillägg, enkelrum: 2 795,-
Tillägg, anslutning till Landvetter 400,- per person och 
väg
Valuta: Brittiska pund
I resans pris ingår: Flygresa t/r inklusive flygskatter, 
boende i dubbelrum, halvpension, 2 Whiskyprovningar, 
entréer och utflykter enligt program samt reseledare.

Övernattningar:
Dag 1-4: The Mercure, Perth
Dag 5: Ibis Edinburgh Centre South Bridge, Edinburgh

Dag 3: Utflykt Högländerna
Idag hoppas vi på klart och vackert väder för att kunna njuta 
ordentligt av ett fantastiskt naturscenario. Vi fortsätter att se det 
bästa av Skottland och kör norrut genom de skotska Högländerna. 
Landskapet är oerhört vackert och stämningsfullt och vi förundras 
över vyerna. Så småningom kommer vi fram till orten Tomintoul 
som är det högst belägna samhället i Skottland, och kanske köper 
vi med oss en god flaska whisky härifrån. Väl tillbaks i Perth väntar 
middag på vårt hotell.

Dag 4: Utflykt Blair Castle och Pitlochry
Dagen börjar med att vi tar oss norrut till Blair Castle, ett fantastiskt 
vitt slott med tinnar och torn. Detta var det sista slottet i Skottland 
som blev belägrat år 1746. Därefter får den mysiga staden 
Pitlochry ett besök. Det är en charmig stad med en elegant 
viktoriansk arkitektur. Här gör vi ytterligare en whiskyprovning 
men vi får även tid för lunch på egen hand. Därefter återvänder vi 
till Perth där vi får lite egen tid för shopping eller bara njuta av den 
trevliga staden. Middag på vårt hotell.

Dag 5: Perth – Edinburgh
Vi kör den korta biten till Edinburgh via den imponerande 
Forthbron. Under förmiddagen upplever vi den skotska 
huvudstaden som ibland kallas ”Nordens Aten” och anses vara en 
av Europas vackraste huvudstäder. En lokalguide visar oss staden 
och vi beundrar Edinburgh Castle som tronar på sin klippa mitt i 
staden. Vi ser även bland annat ”The Royal Mile”, Princes Street, 
Holyrood House och stadsdelen Leith. Vi checkar sedan in på vårt 
hotell och äter en gemensam middag.

Dag 6: Edinburgh – Hemorten
Efter frukost checkar vi ut, innan bussen kör oss till flygplatsen och 
vårt väntande flyg tillbaks till Sverige.

Skottland med sina högländer, ljunghedar, sjöar och 
fiskrika floder är en resa som tilltalar de allra flesta. Vi bor 
fyra nätter i Perth norr om Edinburgh och på vår resa får vi 
bland annat uppleva mystiska slott, den storslagna naturen 
och provar whisky på två destillerier. Den sista natten inför 
hemresan tillbringas i Edinburgh där vi bor centralt intill 
den populära ”The Royal Mile”.

Dag 1: Hemorten – Perth
Vår buss hämtar upp de som bokat anslutning och övriga möts på 
respektive flygplats. Efter incheckning flyger vi till Edinburgh. Här 
väntar vår buss för att ta oss den sista biten till vårt hotell i Perth, 
som väntar med kvällens middag.

Dag 2: Utflykt Glencoedalen och Oban
I dag skall vi göra en heldagsutflykt till den omtalade 
Glencoedalen med sina vidunderliga vyer och sorgliga 
historia. Vi bara njuter av den vackra skotska naturen med 
sjöar, berg och dalgångar. På vackra vägar färdas vi längs 
västkusten med sina många havsvikar och når så småningom 
den trevliga staden Oban, kallad porten till öarna. Här 
finns möjlighet att äta lunch och handla härliga yllevaror, 
för Skottland är ju känt för sina vackra plädar, tröjor och 
halsdukar. Naturligtvis hittar vi även här kiltar av högsta 
kvalitet. Vi vänder sedan hemåt och på vägen stannar 
vi på Glenturret distillery i Crieff. Vi får en rundvisning på 
destilleriet som inkluderar en provsmakning. Vi reser sedan 
till vårt hotell och äter en gemensam middag.



BRA ATT VETA INFÖR RESAN
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På vissa resmål behöver vi även ordna visum innan avresa, vilket 
vi kan hjälpa till med. Skulle vaccinationsintyg eller andra intyg 
komma att krävas meddelar vi er detta snarast. 

På alla resor med minst tre timmars färjetransport krävs enligt lag 
att resenären lämnar namn, personnummer och medborgarskap. 
På vissa kryssningar krävs även passnummer. I faktarutan för resp 
resa ser du vilken valuta som gäller på respektive resa. Vill du 
ha mer information, kontakta Forex, din lokala bank eller oss på 
kontoret. Våra priser är baserad på aktuell valutakurs i december 
2022, vid stora förändringar i valutakurser kan vi tvingas ta ut ett 
valutatillägg.

Platser i bussen och speciella önskemål
På de flesta av våra flerdagarsresor uppmanar vi till platsbyten 
varje dag. Har du behov av specialkost eller andra önskemål ber 
vi dig meddela detta direkt i samband med bokning, så gör vi allt 
för att försöka lösa det på bästa sätt.

Tidsangivelser
Alla tider under våra resor är lokala, och de tidsangivelser som 
finns i vår katalog är preliminära och kan påverkas av en rad 
händelser, såsom trafik- och väderleksförhållanden. Det innebär 
att det kan förekomma ändringar av bland annat färjetider, 
ankomst- och hemkomsttider som sker utanför vår kontroll.

Måltider och hotell på resan
Halvpension innebär att middag och frukost ingår i resans pris. 
Middag serveras då från resans första dag till resans näst sista 
dag. Frukost ingår från dag 2 till resans sista morgon. I vissa fall 
ingår endast frukostpension på resan eller vissa dagar under 
resan (se Resfakta), då rekommenderar vi dig att prova någon 
lokal restaurang och råd om detta finns alltid att få av vår kunniga 
personal. Vi reserverar oss för hotellbyten utanför vår kontroll och 
att det på vissa resmål kan vara varierande storlek och standard 
på de hotell vi övernattar på. Vi använder oss dock alltid av god 
mellanklasshotell eller hotell med bättre standard på alla våra 
resor.

Enkelrum / del i dubbelrum
Enkelrum kan ordnas mot tillägg, se Resfakta för aktuell resa. För 
den som hellre vill boka del i dubbelrum försöker vi ordna detta, 
om det dock inte finns någon lämplig resenär att dela rum med 
tillkommer enkelrumstillägget.

Bagage
På grund av begränsat bagageutrymme och gällande 
viktbestämmelser kan varje passagerare ta med sig max 30 kg 
bagage, vilket också skall inkludera de eventuella varor som 
inhandlas under resan. På kortare shoppingresor gäller max 100 
kg inkl det egna bagaget. Allt bagage skall märkas upp. Vi hjälper 
dig att söka eventuellt kvarglömt bagage under och efter resan till 
självkostnadspris. 

Upphittat gods kvarligger hos oss under högst en månad. För i- 
och urlastning av bagaget ansvarar vår chaufför, varför det är 
viktigt att de får sköta detta.

Bokning och presentkort
Våra resor bokar du på smidigt på vår hemsida: mkbussresor.se 
eller på telefon: 0511-34 66 60, eller på vårt kontor i Skara. 

För både din och vår planering är det bra att göra bokningen i 
god tid innan avresan. Bokningar som görs senare än 30 dagar 
innan avresa räknas alltid som bindande.

Presentkort brukar vara uppskattat, och kan beställas/köpas 
året om. Du kan köpa presentkort på en specifik resa eller ge ett 
bidrag på valfritt belopp, som då gäller på valfri resa hos oss på 
MK bussresor inom 5 år från utförandet. Detta gör du också enkelt 
direkt på vår hemsida, men kan även göras på telefon eller på 
vårt kontor.

Betalning
Så snart du gjort din bokning översänder vi en bokningsbekräftelse 
direkt till din mailadress. Önskar du din bekräftelse per post tvingas 
vi ta ut en mindre avgift. På våra resor är anmälningsavgiften 
10% av resans pris eller minst 800,- Avgiften skall betalas till oss 
inom tio dagar från bokningstillfället, och slutlikviden skall vara 
oss tillhanda senast 20 dagar innan avresa. Gör du din bokning 
senare än 30 dagar innan avresa ber vi dig betala in hela resans 
belopp, såväl anmälningsavgift och slutlikvid omgående.

Betalningen sker till vårt bankgirokonto: 5661-0066 eller med 
kort på vår hemsida eller på vårt kontor i Skara. Vid betalning via 
bankgiro, glöm inte notera OCR-nummer och ditt namn.

Avbeställning
Avbeställningsskyddet är ett extra skydd om du tvingas avboka 
din resa, önskar du detta anmäls det i samband med bokningen.  
Denna kostnad betalas in samtidigt som anmälningsavgiften, vid 
en ev avbeställning tvingas vi dessutom ta ut en expeditionskostnad 
på 300:-/person. På vissa flyg –och kryssningsresor kan andra 
avbeställningsregler gälla, se ditt färdbevis.

Eventuella teater/showbiljetter återbetalas endast om vi lyckas 
sälja om dessa. Avbokning måste alltid ske innan resan startar 
och då till vårt kontor eller på vår jourtelefon, läkarintyg krävs för 
eventuell återbetalning.

Försäkringar och vaccination
Vi rekommenderar dig att alltid kontrollera så att du har en giltig 
reseförsäkring, det gör du enklast direkt via ditt försäkringsbolag. 
Är du osäker på om du behöver någon vaccination inför resan, 
hör dig för hos sjukvårdsrådgivningen eller din lokala vårdcentral. 
Om du skulle behöva uppsöka sjukvård utomlands underlättar det 
om du har med dig ett EU-kort som beställs via Försäkringskassan.

Pass, visum och valuta
Vid resor inom Norden krävs normalt inte pass för svenska 
medborgare. Men du måste dock ändå ha med dig giltig 
legitimation för att styrka din identitet. På alla resor utanför Norden 
krävs fortfarande pass, men på resmål inom Schengenområdet 
räcker det att kunna identifiera sig med ett nationellt id-kort. Dessa 
regler kan komma att skärpas eller förändras, så se till att vara 
uppdaterad vad som gäller för dig och din resa.  
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Vi försöker i möjligaste mån få iväg alla våra resor, men skulle 
antalet anmälningar bli färre än 20 personer kan vi tvingas ställa 
in den planerade resan. För mer information om inställda resor, 
arrangörens och resenärens ansvar mm hänvisar vi till Allmänna 
villkor (se våra hemsidor.www.mkbussresor.se).

Våra bussar  
I första hand används våra egna mycket rymliga och komfortabla 
turistbussar med våra duktiga chaufförer på våra resor, men vid 
behov används även bussar från våra duktiga samarbetspartners. 
Alla bussar vi använder oss av är moderna helturistbussar av hög 
kvalitet, och för allas komfort håller vi dessa rök- och spritfria. 
Bussarna är utrustade med gott benutrymme, fällbara stolar med 
bälten på alla platser, toalett och aircondition.

På vissa flygresor använder vi oss av utländska bussar där 
standarden kan vara något annorlunda. 

Anslutningar och påstigningsorter
När du reser med oss ingår fri anslutning från många orter, men på 
vissa anslutningslinjer tvingas vi ta ut ett extra anslutningstillägg. 
Det i sin tur innebära att vissa resenärer under anslutningen måste 
byta buss, och att vissa anslutningar kan ske med mindre buss/
bil/taxi. På vissa resor med flyg tillkommer anslutningen (se 
resefakta). Angående anslutningsorter och avresetider hittar du 
detta på våra hemsidor och vid bokning. 

Barnpriser och grupprabatter
Barnrabatter lämnas på det flesta resor med boende i extra säng 
i dubbelrum, enligt följande
rabatter: barn 0-4 år betalar bara bussplats och barn 5-12 
år får 15% rabatt. På vissa familjeresor har vi andra barn- och 
ungdomspriser, se Resfakta för aktuell resa. Grupprabatter 
lämnas vid minst 20 betalande, men är ni en grupp som reser 
tillsammans kan ni alltid kontakta oss för speciella erbjudanden 
och specialsydda offerter.

Extra flyginformation
På våra resor där flyg ingår och ingen mat/dryck är inkluderad 
i priset finns ofta någon lättare förtäring att köpa ombord. 
Kostnadsfritt kan du ofta ta med 20 kg bagare/person, ev 
extra bagage kan tas med mot tillägg som betalas direkt vid 
incheckningen. Se till att ditt pass är giltigt i tre månader efter 
hemkomst för att inga problem skall uppstå i samband med 
incheckningen. Det är också viktigt att ditt namn är rätt stavat 
och stämmer överens med ditt pass!  Vi reserverar oss mot ev 
ändringar av flygskatter, flygrutter och tider som sker utanför vår 
kontroll. Resor med flyg bör bokas i god tid!

Resegaranti och Allmänna villkor
Vi arbetar för ständiga förbättringar inom både kvalitet, säkerhet 
och miljö. Våra egna bussar är utrustade med miljövänliga 
motorer, alkolås och trepunktsbälten. Vi har ställt lagstadgad 
resegaranti och följer SRF:s allmänna villkor för paketresor. 


