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I din hand håller du vår nya rese-
katalog, full av spännande nyheter 
blandat med klassiska resmål som 
resor till Gotland, Österrike, Holland 
och Norge. 

Bussresandet har ökat inom Norden men 
även ut i Europa, mycket beroende på 
att det är ett väldigt klimatsmart sätt att 
resa. 
Våra moderna bussar är utrustade för 
att göra så liten miljöpåverkan som möj-
ligt. I årets katalog hittar du flera resor 
med buss till nya destinationer dit man 
dessutom tar sig väldigt smidigt med just 
buss. 

Vi fortsätter att ha anslutningar från 
många orter i landet (de flesta utan ext-
ra tillägg), och vilka ställen vi reser ifrån 
ser du i rutan här intill. 

På vissa resor tar vi dock ut en extra av-
gift, liksom på de resor med flyg där vi 
erbjuder bussanslutning. Mer om detta 
finner du på vår hemsida. Självklart har 
vi fortfarande resor där vi kombinerar 
buss- och flyg på ett praktiskt sätt.  

Nu kan vi dessutom presentera en helt 
ny hemsida som vi lanserade i slutet av 
2019. Där hittar du alla våra resor. Här 
kommer även nyheter som inte finns i ka-
talogen att dyka upp under året. 
Vi har i samband med att vår nya hemsi-
da kom igång även bytt bokningssystem, 
så att du mycket enklare och tydligare 
skall kunna boka din nästa resa via vår 
hemsida www.mkbussresor.se

Många väljer numera att parkera sin bil 
hos oss vid vårt kontor/garage på Björ-
kelundsgatan under tiden man är ute och 
reser. Vill du övernatta i Skara innan eller 
efter din resa kan vi hjälpa dig. Till ett 
förmånligt pris kan vi boka övernattning 
på Skara Stadshotell. Hör av dig så hjäl-
per vi dig gärna!

Nu hoppas vi att du skall hitta din nästa 
resa hos oss på MK  – varmt välkommen 
ombord!

välkommen till ett nytt
spännande reseår -2020!

Avreseorter
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Vi får fler och fler grupper som med förtroende vänder 
sig till oss för att få hjälp med att skräddarsy resan. 
Skall ni göra en resa med pensionärsgruppen, 
skolklassen eller föreningen? 
Kontakta då oss på MK bussresor. 

Vi räknar gärna fram ett pris på allt från en kortare 
busstransport i hemtrakten till en långresa ut i Europa. 
Dessutom hjälper vi gärna till med förslag på 
utflyktsmål och upplägg av själva resan.

Vi skräddarsyr RESAN

Innehållsförteckning
Bra att veta            86-87
  
Bussresor i Europa  
Baltikum runt    17
Berlin     37
Berlin Ölfestival    37
Bernina Express från glaciär till palmer 29
Bremen     12
Dolomiterna    13
Franska vinvägar    18
Färöarna     41
Gardasjön    25
Hemlig resa    80
Holland     8
Husum och Sylt    33
Höjdpunkter i alpvärlden   39
Krakow     9
Kroatien Istrien    36
Lübeck     23
Lüneburg, Heide och Hamburg  40
Moseldalen cykel och vin   43
Normandie    35
Piemonte och Ligurien   26
Polen hälsoresa    42
Polska rivieran    42
Polen runt    31
Porec -sol och bad   44
Prag     28
Prag-Budapest-Wien   32
Rhen och Mosel    15
Riga och Tallinn    11
Rüdesheim    6
Salzkammergut    34
Schleswig-Holstein   23
Skottland 10 dagar   22
Sparisresa Hildesheim   40
Sparris och vin Pfalz   20
S:t Petersburg    4
Stralsund med Rügen   12
Sydengland    19
Sydtyrolen    30
Toscana med Pisa och Florens  27
TV-deckarnas England   16
Tyrolen      14
Tyska pärlor    24
Ungerns viner    5
Vinfest i Pfalz    21
Vinfest i Stade    33
Wien     10
Wismar      24
Äppelblomsresa med Hamburg  7
Österrike  Zillerdalen   38

Buss- och flygkombinationer  
Albanien     51
Almuñécar    55
Amalfi-Sorrento-Capri   54
Andalusien    56
Irland     47
Island sagornas ö    57
Kroatien med Brac   45
Kroatien med Dubrovnic och Montenegro 48
Kuba     49
Portugal     58
Santa Susanna/Costa Brava  50
Sardinien och Korsika   46
Skottland    52
Skottland med Tattoo   53

     
Bussresor i Norden       
Bornholm    77
Bottenviken    65
Dalarna- midsommar   76
Danska söderhavsöar   81
Danska trädgårdar   75
Finlands sjöar    63
Fredriksdalsteatern   80
Geilo      72
Geiranger    73
Gotland     60-61
Hangö      59
Helsinborg och Ven   81
Hemlig resa    80
Hurtigruten    67
Hurtigruten kryssning   64
Höga kusten    79
Inlandsbanan    71
Jokkmokks marknad med Ishotellet  74
Legoland    74
Lofoten     69
Malmö och Köpenhamn   82
Midnattsolens land   68
Nordkap     70
Savalen     62
Sydnorge    66
Åland     76

Kryssningar
Cinderella    83
Cinderella med Bornholm och Visby  84
Cinderella med Visby   85
Helsingfors    83
Hurtigruten kryssning   64
Kiel     82
Köpenhamn och Oslo   78
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Vår resa till Ryssland och St Petersburg utlovar minnes-
värda upplevelser och sevärdheter utöver det vanliga. 
Vad sägs om en båttur på floden Neva, besök på både 
Eremitaget och Petershof och en folkloreafton i äkta rysk 
anda? 
Den före detta ryska huvudstaden är byggd på 42 öar och 
kallades ”Fönstret mot väster” av den ryska tsaren Peter 
den Store, som också gav staden sitt namn; St Peters-
burg. 

Dag 1: Hemorten – Stockholm
Vi startar vår resa och tar oss till Stockholm, där Viking Lines 
färja väntar för att ta oss över Östersjön till den finska hu-
vudstaden Helsingfors. Ombord finns möjlighet att boka Viking 
Lines goda buffé, eller prova vad a´la carte restaurangen er-
bjuder.

Dag 2: Helsingfors – St Petersburg
Efter frukost ombord samlas vi åter i bussen och reser vida-
re mot Viborg, där en lokalguide möter för att hjälpa oss över 
gränsen. Väl framme i St Petersburg checkar vi in på vårt ho-
tell och serveras en gemensam middag. Senare är det dags för 
en kvällstur med båt på floden Neva. Vi serveras mousserande 
dryck och lite snittar samtidigt som vi njuter av den vackra sta-
den i kvällsljus. 

Dag 3: Utflykt St Petersburg
När frukosten är avklarad möter vår lokalguide upp för att un-
der förmiddagen ta oss med på en stadsrundtur. Stadens ståt-
liga palats, kyrkor, broar och avenyer ger ett mäktigt intryck. 
Därefter serveras vi en trerätters lunch då vi säkert får smaka 
borsjtj, den traditionella ryska rödbetssoppan. På eftermidda-
gen besöker vi det välkända Eremitaget, ett av världens främsta 

RESEFAKTA
Avresedatum:  2/9
Pris:  8 295:-
Tillägg, enkelrum/enkelhytt:  2 400:-
Tillägg, buffé inkl dryck:  364:-/väg:-
Valuta:  Rubel och euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, fru-
kostpension, tre middagar, två luncher, båtutflykt på Neva, 
entré till Eremitaget och Peterhof, folkloreafton, lokalguide 
samt reseledare. Visumkostnad tillkommer.
Övernattningar:
Dag 1 och 5: Ombord Viking Line
Dag 2-4:  Hotel Moskva, St Petersburg
Tidtabell B: Sidan 2

konstmuseum. Här finns verk av bland andra Leonardo da Vinci, 
Michelangelo och Raphael. Dessutom den största Rembrandt-
samlingen i världen. Utöver konst finns avdelningar för anti-
kviteter och historiska föremål och de ryska kronjuvelerna kan 
också beskådas. Fulla av intryck återvänder vi till vårt hotell och 
gemensam middag.

Dag 4: Utflykt Peterhof och Folkloreafton
Idag blir det först en utflykt till Peterhof, som är känt för alla 
sina vackra fontäner. Mest känd är Stora kaskaden, en vatten-
trappa nedanför palatset, bestående av 64 fontäner och 37 för-
gyllda bronsskulpturer. Vi hittar skulpturen Simson, som bänder 
upp lejonets gap, och som symboliserar Rysslands seger över 
Sverige i slaget vid Poltava. I anslutning till besöket serveras 
vi en gemensam lunch och hinner säkert njuta av Petershof en 
stund på egen hand innan vi reser tillbaks till St Petersburg. På 
hotellet äter vi middag innan det är dags för en ny kvällsutflykt 
– nämligen till Nikolajevskijpalatset där vi få vara med om en 
rysk folkloreafton, och till det bjuds vi på snittar och mousse-
rande vin.

Dag 5: St Petersburg – Helsingfors
Efter frukost är det åter dags att vända hemåt, och vi tar oss 
tillbaks mot Helsingfors och vår väntande färja. Liksom på utre-
san finns möjlighet att förboka buffé ombord.

Dag 6: Stockholm – Hemorten
Medan vi glider fram genom Stockholms vackra skärgård äter vi 
resans sista frukost och är snart på svensk mark igen. Nu åter-
står bara sista biten hem till våra respektive hemorter

St Petersburg 
6 dagar - 8 295 kr

Nyhet
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Man kanske inte tänker på Ungern i första hand när det 
gäller viner, men här tillverkas många goda och fina vi-
ner. Vi besöker många trevliga och mysiga orter, tar en 
båttur på Balatonsjön och besöker den fina huvudstaden 
Budapest. En härlig resa till lite nya orter med god mat 
och bra shopping. Många fina vyer utlovas på denna resa.

Dag 1: Hemorten – Berlintrakten
Vi sitter upp i bussen och beger oss söderut. Vi tar landvägen 
via Danmark och anländer till vårt hotell söder om Rostock. Mid-
dag väntar på hotellet.

Dag 2: Berlintrakten – 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. Här tar vi hjälp 
av en lokalguide för en rundtur i denna mysiga stad, en riktig 
pärla som är värt sitt besök. Vi får egen tid för lunch och lite 
shopping, kanske ett besök på ett vinotek för lite provsmakning 
och några bra inköp. Vidare mot Balatonfüred där vi skall bo i 
fem nätter, middag väntar.

Dag 4: Utflykt Tihany halvön och vingård
Vi startar dagen med frukost innan vi beger oss mot halvön Ti-
hany. Här har vi en härlig utsikt över Balatonsjön, så glöm inte 
kameran. Efter lite egen tid för fotografering och shopping. Åter 
till vårt hotell för gemensam lunch och egen tid. Framåt kväll-
ningen så tar vi Dottotåget till en trevlig restaurang i Koczor 
Pince. Restaurangen har egen vinproduktion och drivs av fa-
miljen Koczor, här får vi god mat och en underbar utsikt över 
Balatonsjön. Vi tar tåget åter till vårt hotell.

Dag 5: Utflykt Budapest
Denna dag så besöker vi huvudstaden Budapest. Vår lokalguide 
visar oss runt i tre timmar och vi ser och får höra det mesta om 
denna vackra stad. Floden Donau delar staden i två delar, Buda 
och Pest, därav namnet Budapest. Staden är välkänt för sina 
spahus, vattnet kommer 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. Här rekommenderar 
vi ett dopp i denna varma och sköna sjö (entré tillkommer). För 

Ungerns viner
med Balatonsjön
10 dagar -10 495 kr

den som inte vill bada finns tid för shopping eller en stadspro-
menad. 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 trevliga 
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. Åter på hotellet så äter vi gemensam 
lunch. 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: Balatonfürde – Nürnberg
Då är det dags att ta farväl av Ungern. Vi beger oss norrut mot 
tyska Nürnberg där vi skall bo denna natt och äta middag till-
sammans.

Dag 9: Nürnberg – Lübeck
Efter en god frukost beger vi oss till marzipanstaden Lübeck. 
Här bor vi trevligt och äter gemensam middag på vårt hotell.

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

RESEFAKTA
Avresedatum: 7/9
Pris: 10 495:-
Tillägg, enkelrum: 2 350:-
Valuta: Euro, Tjeckiska Koruna, Ungerska Forint
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, två 
luncher, båtresa, tågresa, vinprovningar och lokalguider en-
ligt program samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Berlintrakten
Dag 2: Holiday Inn, Brno
Dag 4-7: Hotel Annabella, Balatonfüred
Dag 8: Arvena Park Hotel, Nürnberg
Dag 9: Golden Tulip Lübeckerhof, Lübeck
Tidtabell A: Sidan 2

Nyhet
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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 – Bad Oldesloe  
Vi startar vår resa söderut och via Danmark tar vi oss mot Bad 
Oldesloe strax norr om Hamburg. Här stannar vi och övernattar, 
middag väntar på hotellet.

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

Dag 3: Utflykt Rüdesheim 
Efter frukost möter en lokalguide upp för att ta oss med på 
en promenad genom vinfälten. Vi får provsmaka fyra sorters 
vin och promenaden avslutas med en god sopplunch. Därefter 

Rüdesheim 
6 dagar - 7 095 kr

RESEFAKTA
Avresedatum: 21/9
Pris: 7 095:-
Tillägg, enkelrum:  1 250:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: boende i dubbelrum, halvpension, ut-
flykter enligt program, två vinprovningar, sopplunch, linbane-
tur, båtresa samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1 och 5: Good Morning +, Bad Oldesloe 
Dag 2-4: Central hotel, Rüdesheim 
Tidtabell A: Sidan 2

tar vi linbanan upp till Niederwald Monument och beskådar den 
vackra utsikten en stund innan vintåget tar oss tillbaks ner igen. 
Eftermiddagen spenderas på egen hand, kanske är det dags att 
provsmaka specialiteten ”Rüdesheimer kaffeé ”.   Middag äter vi 
tillsammans på vårt hotell. 

Dag 4: Båttur och vinprovning    
Idag skall vi under förmiddagen göra en båttur på Rhen, re-
san går mellan Rüdesheim och St Goarshausen. Vi passerar den 
sagoomspunna klippan vid Loreley, där många sjömän enligt 
sägnen har gått under. Vi reser sedan tillbaks mot Rüdesheim 
i vår buss för att under eftermiddagen besöka George Breuers 
vinhus. Här kommer vi få vara med om en provning av tre sorter 
och kanske någon vill köpa med sig några flaskor hem? Dagen 
avslutas med middag på vårt hotell.

Dag 5: Rüdesheim – Bad Oldesloe
När frukosten är avklarad är det åter dags att styra norrut och 
vi tar sikte på vårt övernattningshotell i Bad Oldesloe där vi 
serveras resans sista gemensamma middag. 

Dag 6: Bad Oldesloe - Hemorten
Då har vi bara dom sista milen kvar hem till Sverige. Vi kör mot 
Puttgarden och tar färjan över till Danmark, vidare upp mot 
Helsingör och nästa färja till Sverige. Framåt kvällen är vi åter 
hemma.

Nyhet
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En härlig resa när det våras i Tyskland är denna tur till 
Altes Land, sydväst om Hamburg. Vi upplever blomning-
en och besöker den trevliga Äppelblomsfestivalen. Mor-
gonpigga besöker vi Fischmarkt i Hamburg och hoppas få 
provsmaka säsongens första jordgubbar… 

Dag 1: Hemorten – Egestorf
Vi samlar upp och reser söderut genom Sverige och Danmark. 
Vi färjar över till Tyskland och når på snabba vägar snart vårt 
hotell i Egestorf, beläget några mil utanför Hamburg. Här check-
ar vi in för de kommande tre nätterna och äter en gemensam 
middag.

Dag 2: Utflykt med Äppelblomsfestival
Efter frukost bekantar vi oss lite med omgivningarna, och tar 
sedan plats i bussen för att bege oss till Jork för Äppelblomsfes-
tivalen och dess kröning av Äppelblomsdrottningen. Här går vi 
runt bland stånden och smakar lite lokala delikatesser och pro-
var vin gjort på äpple. På eftermiddagen ser vi karnevalståget 
genom Jork, med många roliga inslag och flera veterantraktorer. 
Middag äter vi senare på vårt hotell.

Dag 3: Utflykt Fischmarkt och Altes Land
Idag får vi som är morgonpigga stiga upp tidigt för att besöka 
den välkända fiskmarknaden ”Fisch-markt” i Hamburg. Fiskak-
tionshallen är ombyggd till ett riktigt nöjespalats och här finns 
gott om restauranger och kaféer där man kan köpa sig frukost. 
Här kan man också köpa fisk och allt möjligt annat som finns på 

Äppelblomsresa 
till Hamburg 4 dagar - 4 295 kr

RESEFAKTA
Avresedatum: 1/5
Pris: 4 295:-
Tillägg, enkelrum: 600:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum med halvpension, 
utflykter enligt program, kaffe och äppelkaka samt resele-
dare.
Övernattningar:
Dag 1-3: Hotel Acht Linden, Egestorf
Tidtabell A: Sidan 2

en prylmarknad. Eftermiddagens utflykt går till Altes Land. Vi 
gör en tur med ett äppelblomståg genom fruktodlingarna, och 
besöker en trevlig äppelgård där vi serveras kaffe och äppel-
kaka. På kvällen äter vi gemensam middag på vårt hotell. 

Dag 4: Egestorf– Hemorten
Dags att resa hemåt men vi hinner med ett litet stopp vid någon 
gränshandelsbutik på den tyska sidan, innan vi tar oss vidare 
hemåt via Danmark för att åter nå svensk mark.  

Nyhet
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RESEFAKTA
Avresedatum: 22/4, 23/4, 28/4
Pris 23/4: 6 795:-
Pris 22/4, 28/4: 6 995:-  
Tillägg, enkelrum: 1 750:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, ut-
flykter enligt programmet, entréavgift till Aalsmer, Keukenhof 
och båttur i Amsterdam samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Tryp by Wyndham Aquamarin, Lübeck (23/4: Golden 
Tulip Lübecker Hof, Lübeck)
Dag 2-4: BW Plus Hotel Grand Winston, Den Haag/Rijswijk 
(23/4:Villa Vennendal Landgoedhotel, Nunspet)
Dag 5: Goodmorning + Bad Oldesloe, Bad Oldesloe
Tidtabell A: Sidan 2

Traditionsenligt är våra Hollandsresor ett vårtecken, 
och på dessa resor besöker vi både Keukenhof, Aalsmer 
och Amsterdam. På avresorna den 22/4 och 23/4 får vi 
också möjlighet att beskåda det fantastiska och berömda 
Blomstertåget.

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

Dag 2: Lübeck – Den Haag/Rijswijk (23/4: Nunspeet)
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.

Dag 3-4: Utflykter i Holland
Under två dagar kommer vi få se och uppleva mycket av Hol-
land. 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. Den 25/4 avgår 
det berömda Blomstertåget och på dessa resor passar vi på att 
njuta av dessa tåg och vagnar utsmyckade av blommor.

Holland 
6 dagar - från 6 795 kr

Dag 5: Den Haag/Rijswijk – Bad Oldesloe
Dags att säga adjö till Holland för denna gång och vi tar sikte på 
vårt övernattningshotell i Tyskland där middag väntar.

Dag 6: Tyskland – Hemorten
Efter några trevliga dagar med fina reseminnen återstår nu bara 
sista biten till respektive hemort.
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RESEFAKTA
Avresedatum: 6/5, 19/8
Pris 6/5:  6 995:- Pris 19/8: 7 150:-
Tillägg enkelrum: 2 000:-
Tillägg, extra utflykt Saltgruvan: 350:- (min 10 pers)
Valuta: Polska Zloty
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, fru-
kostpension, fyra middagar, guidad tur med hörlurar i Krakow, 
entré, hörlurar och guidning på Auschwitz, Publunch med öl-
provning samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1 och 6: Ombord Stena Line
Dag 2-5: Hotel Wyspianski, Krakow
Tidtabell F: Sidan 2
 

Följ med oss på en resa till Krakow, staden som anses 
vara en av Europas vackraste. Krakow är befolknings-
mässigt Polens näst största och sedan 1978 är den med 
på UNESCO:s världsarvslista och har så mycket att er-
bjuda. 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.

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 ge-
mensam 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 världs-
arvslista. Vi får även se Mariakyrkan, 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-Birke-
nau. 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 mid-
dag.

Dag 5: Ledig dag, Krakow, utflykt Saltgruvan
Idag ordnas en extra utflykt för de som vill till Saltgruvan i Wie-
liczka. Gruvan användes av den tyska ockupationsmakten för 
förvaring av bland annat krigsmaterial. Vi får en guidad visning 
av gruvan, som även den numera finns med på världsarvslis-
tan. Efter besöket återsamlas vi för en gemensam Publunch och 
ölprovning på Microbrewery C.K Browar inne i centrala Krakow. 
Resten av dagen och kvällen tillbringas på egen hand.

Krakow 
7 dagar - från 6 995 kr 

Dag 6: Krakow-Gdynia
Vi lämnar Krakow efter frukost och beger oss norrut mot Gdy-
nia. 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 etap-
pen till våra respektive hemorter.
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RESEFAKTA
Avresedatum:  9/5, 22/8
Pris:  7 895:-
Tillägg, enkelrum:  1 700:-
Valuta:  Euro
I resans pris ingår:  Boende i dubbelrum med frukostpensi-
on, fem middagar, utflykter enligt program, lokalguide i Wien, 
entré och Highlight Tour på Schönbrunn, en vinprovning och 
en ölprovning samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Van der Valk Hotel Berlin Brandenburg, Mahlow/Berlin
Dag 2-4: Ibis Wien Mariahilf, Wien
Dag 5: Courtyard by Marriot, Plzen
Dag 6: InterCity Hotel, Rostock
Tidtabell A: Sidan 2

Praktfulla WIEN med tjeckiska 
Plzen 7 dagar - 7 895 kr

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 se lite av den Böhmiska landsbygden också.  

Dag 1: Hemorten – Mahlow/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: Mahlow/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 lokal-
guide 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 Stefans-
domen 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. Det brukar 
inte vara några problem att spendera eftermiddagen i stan och 
kanske besöka något museum inhyst 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 Schön-
brunn 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 ef-
termiddagen passar vi på att besöka en vinproducent. Wien är 

den enda huvudstaden i världen som producerar så mycket vin 
innanför stadsgränsen och när vi närmar oss floden Donau lig-
ger vingårdarna tätt. Kvällens middag äter vi gemensamt på 
Wiens äldsta krog.

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 landsbyg-
den 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 prome-
nad är att rekommendera.

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

Dag 7: Rostock - Hemorten 
Efter frukost påbörjar vi vår hemresa. Vi kör tillbaka via Dan-
mark och når våra respektive hemorter framåt kvällen.
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RESEFAKTA
Avresedatum: 10/5, 6/9
Pris: 4 095:-
Tillägg, enkelrum/hytt: 1 500:-
Valuta: Euro
Tillägg middagsbuffé ombord: 375:- per väg vid förbok-
ning
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, fru-
kostpension, utflykter enligt program, lokalguide i Riga och 
Tallinn samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1 och 4: Ombord Tallink Silja
Dag 2: Tallink Hotel, Riga
Dag 3: Tallink City Hotel, Tallinn
Tidtabell B: Sidan 2

Riga och Tallinn 
5 dagar - 4 095 kr

Under dessa dagar besöker vi de båda städerna Riga och 
Tallinn som båda haft stor inverkan i svensk historia. De 
är två gamla, fina städer med influenser både från rysk 
och svensk arkitektur. Både länderna och städerna har 
påverkats mycket av många olika krig vid olika tidpunk-
ter. Idag är det en härlig atmosfär i de båda som verk-
ligen inbjuder till sightseeing, shopping och god mat till 
bra priser.

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

Dag 2: Riga
Efter en god sjöfrukost så väntar vår lokalguide på att ta 
oss runt i Riga, Lettlands huvudstad. En stad som har mycket 
fin arkitektur och historia. Tallinn och Riga påminner mycket om 
varandra då även Riga varit under många olika härskare histo-
riskt sett. Troligen grundades staden på tidigt 1200-tal men har 
varit omskriven redan innan dess. Vi tar oss runt både med buss 
och till fots i denna vackra stad och ser gammal bebyggelse som 
Slottet, Kruttornet och den rysk-ortodoxa katedralen. De stora 
saluhallarna är fantastiska att besöka och erbjuder det mesta, 
bärnsten är en stor handelsvara och mycket stickade varor er-
bjuds i många torg och gatuhörn. Vi checkar in på vårt hotell 
och därefter äts middag på egen hand. 

Dag 3: Riga – Tallinn 
Vi äter frukost och checkar ut från vårt hotell innan vi be-
ger oss mot nästa stad, Tallinn, Estlands huvudstad. Vi reser 
genom landskap där vi fortfarande ser mycket av det ”gamla” 
Baltikum med lite äldre bebyggelse. Den kallades tidigare Re-
val och varit påverkad av både svensk, dansk och rysk historia, 
då dessa länder har varit ”herrar över staden” vid olika tider. 
Även här ser vi fin arkitektur med Rådhusplatsen, Slottet, Rid-
darborgen och Domkyrkan. Kullerstensgatorna avlöser varandra 
då vi tar oss runt även till fots med vår lokala guide. Men myck-
et har moderniserats och idag är Tallinn en bra shopping- och 
nöjesstad. Även denna kväll är det middag på egen hand och 
det finns många mysiga restauranger att välja mellan. 

Dag 4: Tallinn – Stockholm 
Idag är det dags att upptäcka Tallinn själv. Kanske lite shopping 
lockar från någon av de trevliga varustånden eller butikerna? 
Det är väldigt mysigt att strosa runt i Gamla Stan och bara njuta 

av atmosfären, sitta ner på en servering och äta eller dricka 
något gott. Under eftermiddagen samlas vi igen för att ta oss 
vidare och checka in på vår nattfärja, kvällen är fri och midda-
gen äter vi på egen hand. Även denna kväll finns möjlighet att 
köpa till en buffé ombord.  

Dag 5: Stockholm – Hemorten 
Under tiden båten glider in mot Stockholm så intar vi vår sjö-
frukost. Sedan intar vi våra platser i bussen igen och tar oss 
den sista biten mot hemorten.
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RESEFAKTA
Avresedatum: 10/4, 10/9
Pris 10/4: 3 595:- Pris 10/9: 3 895:-  
Tillägg, enkelrum: 800:-
Valuta:  Euro
I resans pris ingår:  Boende i dubbelrum med frukostpen-
sion, en middag, lokalguide i Stralsund samt utflykter enligt 
program. Påskresan den 10/4 har ett lite annorlunda 
program, se hemsidan: mkbussresor.se
Övernattningar:
Dag 1-3: InterCity Hotel, Stralsund
Tidtabell A: Sidan 2

Stralsund  med Rügen
4 dagar -  från 3 595 kr

Bremen  
4 dagar - 3 895 kr
Följ med oss på en trevlig weekendresa till Tyskland, och 
den populära ”Oktoberfesten ”Bremen Freimark”. Här 
trivs vi med den tyska gemytligheten, kanske lite shop-
ping och ett besök med tillhörande ölprovning på Beck´s 
bryggeri.

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

Dag 2-3: Bremen
Vi har nu två hela dagar i Bremen, och en av dagarna gör vi 
ett gemensamt besök på Becks bryggeri. En rundvisning och 
provsmakning av tre sorters öl ingår i besöket. Resten av tiden 
är fri för egna strövtåg och vi har gott om tid att besöka den 
populära ölfestivalen.
OBS! Under julmarknadstid kommer vi även ha en jul-
marknadsresa till Bremen, läs med på vår hemsida: mk-
bussresor.se

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: 22/10
Pris: 3 895:-
Tillägg, enkelrum: 1 100:-  
Valuta: Euro 
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
besök på Becks bryggeri inkl provsmakning.
Övernattningar:
Dag 1-3:  BW Zur Post hotel, Bremen 
Tidtabell A: Sidan 2

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 bador-
ter. Här ligger anrika hotell och pensionat från sekelskif-
tet och ett flertal kända bad- och kurorter. 

Vi besöker Binz som är den mest kända orten och har en fantas-
tisk snickarglädje liksom Prora där Hitler planerade en gigantisk 
semesteranläggning. Vi upptäcker Stralsund, en stad med myc-
ket att erbjuda och med en vacker och historisk stadskärna som 
även den har en historisk anknytning till Sverige.
OBS! Påskresa till Stralsund med avresa 10/4
- se hemsidan mkbussresor.se för program 

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 res-
tauranger 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 händel-
serik dag vänder vi åter till Stralsund. Middag på egen hand.

Dag 3: Stralsund
På vår andra dag besöker vi Stralsund. Vår lokalguide visar oss 
runt i denna gamla Hansastad som också har mycket anknytning 
till Sverige och med en stadskärna som finns med på Unescos 
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 Dan-
mark och når våra respektive hemorter framåt kvällen.
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RESEFAKTA 
Avresedatum: 27/9
Pris: 11 195:-
Tillägg, enkelrum: 2 195:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, entré 
och rundvisning Arkeologiska museet, entré och rundvisning 
Trauttmandorffs slott och trädgård, lokalguide i Innsbruck 
samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Achat Plaza Hamburg/Buchholz, Hamburg
Dag 2: Arvena Reichsstadt Hotel, Bad Windsheim
Dag 4-7:  Hotel Leitgamhof, Kiens/Chienes
Dag 8: Hotel Grauer Bär, Innsbruck 
Dag 9:  Seminaris SeeHotel, Potsdam
Tidtabell A: Sidan 2

Vackra Dolomiterna 
Norditalien & Innsbruck
10 dagar - 11 195 kr

Under denna resa får vi möjlighet att upptäcka den norra 
delen av den italienska alpvärlden. Vi bor på ett trevligt 
hotell i Dolomiterna, här kan vi njuta av vackra omgiv-
ningar, god mat och avkoppling. Men vi besöker även ett 
museum med Ismannen Ötzi och ett vackert slott med en 
prisbelönt trädgård på vår resa. Och hinner med att se 
lite mer av Innsbruck, där vi övernattar på vägen hemåt. 

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 Hamburg. Efter incheckning serveras vi en gemen-
sam middag.

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

Dag 3: Bad Windsheim – Kiens/Chienes
Efter frukost reser vi nu vidare på snabba vägar och når så 
småningom den österrikiska gränsen.  Vackra vyer passerar ut-
anför 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 och här finns även 
egen liten badsjö i hotellets trädgård. En av kvällarna ordnas en 
galamiddag, 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 Dolomi-
terna. 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 omgiv-
ningarna. Middag gemensamt på vårt hotell.  

Dag 5: Utflykt Cortina ´d Ampezzo och Pragser Wildsee
Efter frukost reser vi österut genom Pustertal in i regionen Ve-
neto. 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 Bol-
zano. Den välmående staden som omgärdas av grönskande alp-
toppar 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 fas-
cinerande. I Bolzano finns en stor torgmarknad och en rad buti-
ker 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. Ge-
mensam 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 besö-
ker 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. En guide visar oss runt på området och berättar om 
parken. Middag på vårt hotell.

Dag 8: Kiens/Chiense – Innsbruck
Nu är det dags att lämna Italien för denna gång. Vi reser norrut 
och tar sikte på Innsbruck, som är huvudstad i förbundslandet 
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. Lite tid för egna strövtåg hinner vi säkert med innan 
kvällens middag serveras på vårt hotell, som är beläget i cen-
trala Innsbruck.

Dag 9: Innsbruck – Potsdam 
Efter frukost lämnar vi Innsbruck och reser vidare norrut. Vi 
reser genom Bayern och under kvällen når vi Berlintrakten och 
vårt hotell i Potsdam, där resans sista gemensamma middag 
väntar.

Dag 10: Potsdam - 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.

Nyhet
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RESEFAKTA
Avresedatum: 6/7, 24/8
Pris: 6 995:-
Tillägg, enkelrum:  1 100:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, av-
gift Grossglockner-Hochalpenstrasse, utflykter enligt program 
samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Hannovertrakten
Dag 2-5: Hotel Seewald, Kirchdorf in Tirol
Dag 6: Hannovertrakten
Tidtabell A: Sidan 2

Tyrolen 
7 dagar - 6 995 kr

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 be-
skådar det vackra vattenfallet Krimml. Tid finns också för 
lite vandringar och ett besök i de välkända turistorterna 
Kitzbühel och Zell am See.

Dag 1: Hemorten – Hannover
Vi startar vår resa söderut mot Helsingborg och färjan över 
till Danmark. Vi passerar Danmark och tar nästa färja till Putt-
garden. Efter några mil på tyska autobahn når vi vårt övernatt-
ningshotell utanför Hannover och äter kvällens middag.

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

Dag 3-5: Utflykter
Under tre dagar har vi nu möjlighet att uppleva det mäktiga alp-
landskapet, njuta av den härliga alpluften och den vackra na-
turen. Under dessa tre dagar gör vi några utflykter till närlig-
gande besöksmål. Vi avslutar kvällarna med gemensam middag 
på hotellet.

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, 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 Europas högsta vattenfall Krimml och Rattenburg
En annan av utflykterna med vackra naturscener blir den till Eu-
ropas högsta vattenfall, Kimml, med en fallhöjd på 140 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 Zillerda-
len till Rattenberg, som är känd som Tyrolens glas och kristall-
stad, och här stannar vi till lite på vägen tillbaks till Kirchberg.   

Ledig dag för vandring/halvdagsutflykt till Kitzbühel
En av dagarna kan de som vill åka med på en halvdagsutflykt till 
närbelägna Kitzbühel. Denna välkända skidort, där man varje 
vinter tävlar i de tuffa störtloppstävlingarna ”Hahnenkamm-
Rennen”. Lite shopping längs den exklusiva gågatan kanske 
lockar någon? Den som hellre vill vandra i de vackra alperna 
eller bara ta det lugnt och koppla av i Kirchdorf kan göra det. 
Vår reseledare hjälper till med tips på lämpliga vandringsleder. 
Självklart återsamlas vi alla till middag.

Dag 6: Kirchdorf in Tirol - Hannover  
Nu är det dags att lämna Tyrolen och Alperna för denna 
gång. Resan går norrut och vi tar sikte på vårt övernattningsho-
tell där vi äter kvällens middag.

Dag 7: Hannover – Hemorten 
Den sista etappen genom Tyskland, Danmark och Sverige åter-
står och framåt kvällen når vi våra hemorter.
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Hösten är årstiden då det skördas vindruvor längs med 
Rhen- och Moselfloderna. På denna resa får vi lära oss 
mer om vinodling och vi hinner både med att provsmaka 
vin och ta en båttur på Rhenfloden.

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 
skall bo i två nätter på det charmiga Park hotel. Beläget i cen-
trala Rüdesheim med korsvirkeshus och välkända Drosselgasse 
runt hörnet har vi en bra utgångspunkt härifrån. Gemensam 
middag på hotellet efter incheckning.

Dag 3: Rüdesheim 
Dagen spenderas i Rüdesheim, med en ledig förmiddag. Vår re-
seledare tar de som vill med på en linbanetur upp över vinfälten 
– till utsiktsplatsen med fantastiska vyer över Rhen och alla vin-
odlingar. Här kan vi beskåda monumentet ”Germania” på nära 
håll, innan den som vill kan promenerar 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. Ge-
mensam 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 sagoom-
spunna Lorelyelklippan, 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 
i det så kallade ”Deutches Eck”. Vi når senare vårt hotell i Co-
chem, där vi skall bo i två nätter och här väntar dagens middag.

Dag 5: Utflykt Moseldalen
Denna dag åker vi längs med Moselfloden till Bernkastel, och 
här får vi lite tid på egen hand. Under eftermiddagen stannar 
vi i Trauben-Trarbach på Weingut 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 – Ahrensburg
Efter en stärkande frukost så beger vi oss norrut. Vi övernat-
tar i Ahrensburg strax utanför Hamburg och äter en gemensam 
middag.

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

Rhen och Mosel
7 dagar - 7 895 kr

RESEFAKTA
Avresedatum: 27/9
Pris: 7 895:-
Tillägg, enkelrum: 1 050:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, ut-
flykter enligt program, två vinprovningar, båttur på Rhen 
samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Good Morning +, Bad Oldesloe
Dag 2-3: Parkhotel, Rüdesheim
Dag 4-5: Hotel Noss, Cochem
Dag 6: Hotel am Schloss, Ahrensburg
Tidtabell A: Sidan 2
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Följ med till England, som är känt för sina välgjorda och 
spännande brittiska tv-deckare. På denna resa får vi veta 
mer om kommissarie Moorse 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 gemen-
samma 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 och middag väntar.

Dag 3: Dover – Oxford 
Kommissarie Moorse Tour 
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 Moorse Tour. I 
TV-detektiven Moorse 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 universitetssta-
den. Middag serveras senare på vårt hotell.

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

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 och får lära oss mer om denna stora 
och välkända författare. Vi stannar en stund för lunch eller nå-
got 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 – Dover 
Det är dags att lämna Oxford och vi styr vidare mot Dover. 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 innan 
vi åker den sista biten till vårt hotell i Dover där vi skall över-
natta, middag tillsammans.

Dag 7: Dover – Bremen 
Resan går vidare via Dover – Calais och dagens mål är Bremen 
där vi skalll 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.

RESEFAKTA
Avresedatum:  8/8
Pris: 10 195:-
Tillägg, enkelrum: 2 450:-
Tillägg, Utflykt Stratford-upon-Avon inkl entré Shakes-
pears födelsehem: 300:-
Valuta:  Euro och GBP
I resans pris ingår:  Boende i dubbelrum, halvpension, ut-
flykter enligt program, lokalguider i Oxford och Midsommer 
samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1 och 7: Atlantic Hotel an der Galopprennbahn, Bremen
Dag 2 och 6:  Leaf Hotel, Dover
Dag 3-5: BW Linton Lodge Hotel, Oxford
Tidtabell A: Sidan 2

TV-deckarnas England
8 dagar - 10 195 kr
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Baltikum är namnet på en dröm, som faktiskt blivit verk-
lighet. Tre små länder höll på att försvinna, men återupp-
stod efter mer än 50 år av främlingsvälde. Under dessa 
dagar besöker vi tre huvudstäder som alla haft stor in-
verkan i svensk historia, Tallinn, Riga och Vilnius. Gamla 
men fina städer med influenser både ifrån rysk och svensk 
arkitektur. Både länderna och städerna har påverkats 
mycket av många olika krig vid olika tidpunkter.  

Dag 1: Hemorten – Stockholm 
Efter uppsamling styr vi mot Stockholm och den väntande färjan 
som skall ta oss till Tallinn. Ombord har vi tiden fri för middag 
på egen hand, kanske lite shopping eller en stund i baren kan 
locka. Det finns möjlighet att köpa till middagsbuffé ombord 
både på ut och hemresan.

Dag 2: Tallinn 
Efter en god sjöfrukost så väntar vår lokalguide på att ta oss 
runt i Tallinn, Estlands huvudstad. Den kallades tidigare Reval 
och varit påverkad av både svensk, dansk och rysk historia, då 
dessa länder har varit ”herrar över staden” vid olika tider. Fin 
arkitektur med Rådhusplatsen, Slottet, Riddarborgen och Dom-
kyrkan, kullerstensgatorna avlöser varandra då vi tar oss runt 
även till fots. Men mycket har moderniserats och idag är Tallinn 
även en bra shopping och nöjesstad. Vi checkar in på vårt hotell 
och äter en gemensam middag.

Dag 3: Tallinn – Riga 
En god frukost innan vi beger oss söderut mot Riga. Vi reser 
genom landskap där vi fortfarande ser en del av det gamla Bal-
tikum med lite äldre bebyggelse.
Strax lämnar vi Estland och tar oss över till nästa land, Lettland, 
som gick med i EU under 2004. Landet har en ganska god eko-
nomi och allt fler turister hittar hit.
Vi anländer snart till huvudstaden Riga, här får vi lite fri tid 
innan vi checkar in på vårt hotell. Denna kväll avslutar vi på 
restaurang Lido med god mat och Folklore uppträdande. 

Dag 4: Riga – Vilnius 
Tillsammans med en lokalguide skall vi idag se oss runt i Riga, 
även denna stad har mycket fin arkitektur och historia. Tallinn 
och Riga påminner mycket om varandra då även Riga varit un-
der många olika härskare historiskt sett. Vi tar oss runt i denna 
vackra stad och ser gammal bebyggelse som Slottet, Kruttor-
net och den rysk-ortodoxa katedralen. De stora saluhallarna er-
bjuder det mesta, bärnsten är en stor handelsvara och mycket 
stickade varor erbjuds i många torg och gatuhörn. Sedan bär 
det av söderut mot vår sista huvudstad, Vilnius i Litauen. Vi 
ankommer lite senare eftermiddag och checkar in på vårt hotell 
och intar vår middag tillsammans.

Dag 5: Vilnius
Då var det dags för Vilnius, som kanske mer påverkats av Polen 
och Sovjetunionen och som övriga städer på vår resa haft flera 
olika namn. Vår lokalguide visar oss runt och berättar mer om 
stadens historia, om svenskarnas härjande på 1700-talet och 
om när Napoleon intog staden redan 1812. Vi ser bland annat 
Gamla Stan, Stadshuset och Vilniuskatedralen. Efter guidningen 
får vi fri tid för egna strövtåg i staden och här finns även mycket 
shopping och trevliga barer och restauranger. Middag på hotel-
let.

Dag 6: Vilnius – Riga 
Efter frukost så startar vi vår resa tillbaks mot Riga där vi skall 
ta färjan tillbaks till Sverige. Vi gör ett stopp vid Rundale Slott, 
Lettlands största och mest kända barockpalats. Arkitekten som 
ritade Rundale har även ritat Peterhofs Palatset, Vinterpalatset 
och Katarinapalatset som alla ligger nära Sankt Petersburg. Vi 
får en guidad visning av Rundale och äter en gemensam lunch 
här. Väl ombord har vi kvällen fri och middag på egen hand eller 
förbokas.
  
Dag 7: Stockholm – Hemorten 
Under tiden båten glider in mot Stockholm så intar vi vår sjöfru-
kost, och därefter återstår bara den sista biten mot hemorten

Baltikum med tre huvudstäder
7 dagar - 6 795 kr

RESEFAKTA
Avresedatum: 14/5, 20/8
Pris: 6 795:-
Tillägg, enkelrum: 2 000:-
Tillägg middagsbuffé ombord: 325:- per väg.
Valuta: Euro
I resan ingår: Boende i dubbelrum/hytt, frukostpension, 
fyra middagar varav en med Folklore, lokalguider i Tallinn, 
Riga och Vilnius, en lunch, entréavgifter och utflykter enligt 
program samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1 och 6: Ombord Tallink
Dag 2: Hotel L’Eremitage, Tallinn (20/8: Park Inn Central, 
Tallinn)
Dag 3: Radisson Blu Daugava, Riga
Dag 4-5: Panorama hotel, Vilnius
Tidtabell B: Sidan 2
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RESEFAKTA
Avresedatum: 13/9
Pris: 9 995:-
Tillägg, enkelrum: 2 500:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår:  Boende i dubbelrum, halvpension, ut-
flykter enligt program, fyra vinprovningar, en champagne-
provning samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Hotel Am Schloss, Ahrensburg
Dag 2: Achat Comfort Hotel, Griesheim
Dag 3: BW Grand Hotel Bristol, Colmar
Dag 4-5: Ibis Beaune Centre, Beaune
Dag 6: BW Hotel du Centre, Reims
Dag 7: Atlantic Hotel an der Galopprennbahn, Bremen
Tidtabell A: Sidan 2

ABC- Alsace, Bourgogne, Champagne! Ja på denna resa 
besöker vi dessa tre välkända vindistrikt. Vi åker utmed 
”Route du vin” i Alsace genom små byar med blomster-
smyckade korsvirkeshus. Vi besöker Bourgogne med sitt 
rika kulturarv och avslutar resan i Reims där vi får smaka 
på den goda champagnen.

Dag 1: Hemorten – Ahrensburg
Vi startar vår resa och kör söderut via Danmark och in i Tysk-
land, där vi når Lübeck och vårt första övernattningshotell. Här 
väntar gemensam middag.

Dag 2: Ahrensburg – Griesheim 
Efter frukost fortsätter vi vår resa genom Tyskland och passerar 
flera stora städer utmed autobahn.  Vi når på kvällen vårt hotell 
i Griesheim där vi äter gemensam middag.

Dag 3: Griesheim – Colmar 
Vi fortsätter mot staden Colmar i Alsace. Men på vägen dit gör 
vi en avstickare längs den kända vinvägen Route de Vin med 
sina mysiga byar. Vi gör två vinprovningar av traktens vin och 
passar på att göra inköp och äta lunch innan vi kommer till 
Colmar och vårt hotell. Colmar kallas för Frankrikes trädgård 
och vi kan se korsvirkeshus med blomstersmyckade balkonger, 
mysiga vinstugor och smala gränder. Det är också en viktig kul-
tur och handelsstad där det även tillverkas många ölsorter t.ex 
Kronenbourg. På kvällen äter vi vår gemensamma middag på en 
restaurang i Colmar.

Dag 4: Colmar - Beaune 
En god frukost på vårt hotell innan vi får tid på egen hand i 
Colmar. Förslagsvis görs ett besök på en av vinstugorna eller 
på det intressanta museet Unterlinden som är inrymt i ett tidi-
gare dominikanerkloster. Efter lunchtid samlas vi åter i bussen 

för färd till Beaune som är huvudort för vinodlingen i Bourgog-
ne. Distriktet sträcker sig ca 60 km mellan städerna Dijon och 
Chagny. Området norr om Beaune kallas för Côte de Nuits och 
området söder om Beaune kallas för Côte de Beaune. Beaune 
är en trevlig gammal stad med ringmur, gamla hus och en pit-
toresk miljö. Här checkar vi in på vårt hotell och äter en gemen-
sam middag.

Dag 5: Utflykt Beaune
Vi startar med en stärkande frukost innan vi går i väg på vår 
vinprovning. Vi har idag två vinprovningar i centrala Beaune där 
vi inte bara kan smaka utan även köpa med traktens viner hem. 
Få distrikt har en sådan rikedom på viner med olika karaktärer 
som just Bourgogne. Eftermiddagen är fri för egna strövtåg där 
vi kan passa på att besöka stadens vinmuseum och även besöka 
det gamla hospitalet Hotel de Dieu med sitt vackra mångfär-
gade tak. På kvällen äter vi en middag på en centralt belägen 
restaurang.

Dag 6: Oxford - Dover
Vi reser vidare mot Reims i regionen Champagne. Hit har kung-
ar kommit sedan 1000-talet för att krönas. Vi får lite tid på egen 
hand för lunch i den trevliga staden innan det är dags för en 
champagneprovning. Vi checkar sedan in på vårt hotell i Reims 
och äter gemensam middag. 

Dag 7: Reims – Bremen
Dags att styra bussen norrut och vi tar sikte på vårt hotell i 
Bremen, där vi övernattar och äter resans sista gemensamma 
middag.

Dag 8: Bremen – Hemorten
Nu återstår en bit genom norra Tyskland och Danmark innan vi 
är tillbaks på svensk mark, och frampå kvällen når vi åter våra 
respektive hemorter.

Franska vinvägar
8 dagar -9 995 kr
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RESEFAKTA
Avresedatum: 20/7
Pris: 13 195:- 
Tillägg, enkelrum: 3 650:-
Valuta: Euro och GBP
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, ut-
flykter enligt program, ginprovning, entréavgift Mary Rose 
Museum, Stonehenge, Salisbury Cathedral och Eden Project, 
vinprovning, lokalguide i Winchester samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Tryp by Wyndham, Bad Bramstedt   
Dag 2:  Mercure Antwerp City Centre, Antwerpen
Dag 3-5: Jurys Inn, Southampton
Dag 6-7: Jurys Inn, Plymouth
Dag 8: Leaf Hotel, Dover
Dag 9: InterCity Hotel, Bremen
Tidtabell A: Sidan 2

Sydengland  med Cornwall
10 dagar -  Pris 13 195 kr

En nyhet är denna resa till sydvästra England dit vi re-
ser med buss och båt. Under resvägen får vi bland annat 
uppleva belgiska Antwerpen och Dovers vita klippor när 
vi korsar Engelska kanalen. 

Vår resa går till den engelska sydkusten och den grönskande 
landsdelen Cornwall. Vi upplever bland annat Southampton, 
Stonehenge och det moderna Eden Project. Så följ med oss på 
en lite längre resa till södra England.

Dag 1: Hemorten – Bad Bramstedt
Efter uppsamling så kör vi söderut genom Danmark och vidare 
till Bad Bramstedt norr om Hamburg där vi skall övernatta och 
äta vår middag.

Dag 2: Bad Bramstedt – Antwerpen
Vi äter en god frukost innan vi tar oss söderut och passerar 
Hamburg och Bremen. Färden går vidare via Nordrhein-Westfa-
len och in i Belgien. Under början av kvällen når vi Antwerpen, 
hamnstaden som även är centrum för världens diamanthandel. 
Här bor vi en natt och äter en gemensam middag på vårt hotell. 

Dag 3: Antwerpen – Southampton
Efter frukost reser vi vidare och under vår färd till Calais pas-
serar vi Brygge och Dunkerque. Under förmiddagen tar vi färjan 
över Engelska kanalen där vi möts av Dovers vita klippor. Vi 
fortsätter sedan genom Kent till Southampton och vårt centra-
la hotell där vi tillbringar tre nätter. Gemensam middag under 
kvällen. 

Dag 4: Winchester och Bombay Sapphire Distillery
I dag gör vi en halvdagutflykt till den vackra småstaden Win-
chester två mil norr om Southampton. Här får vi en guidad 
rundtur med lokalguide som berättar om stadens tusenåriga 
historia. En av de främsta sevärdheterna här är den mäktiga 
katedralen där författarinnan Jane Austen ligger begravd. Under 
eftermiddagen besöker vi även Bombay Sapphire Distillery som 
tillverkar sin världsberömda gin. Vi gör en rundtur i det klas-
siska destilleriet som avslutas med en drink, personligt baserad 
på ett  individuellt dofttest. Väl tillbaka på vårt hotell väntar 
kvällens middag.

Dag 5: Mary Rose Museum och besök på en vingård
Efter en god frukost reser vi cirka tre mil österut till Ports-
mouth där vi besöker Mary Rose Museum. Museet är tillägnat 
1500-talsskeppet Mary Rose som var en del av Henrik VII:s 
flotta. Skeppet förliste och bärgades först 1982. Det påkostade 
museet är mycket populärt och är systermuseum till Vasamu-
seet i Stockholm. 
I området norr om Portsmouth finns flera vinproducenter och 
under eftermiddagen besöker vi även en av vingårdarna där vi 
bjuds på en vinprovning. Under kvällen middag på vårt hotell.  

Dag 6: Southampton – Plymouth
Vi lämnar Southampton och reser västerut mot Plymouth. På 
vägen stannar vi till i medeltidsstaden Salisbury där vi besö-
ker Salisbury Cathedral. Katedralen är en av de mest berömda 
i Storbritannien då den har ett av de fyra originalexemplaren 
av fördraget Magna Charta. Vi fortsätter sedan till Stonehenge, 
en av världens mest omtalade platser. De mytomspunna sten-
cirklarna tros ha rests i perioder och arbetet inleddes för cirka 
5000 år sedan. Under början av kvällen når vi den historiska 
hamnstaden Plymouth. Här bor vi två nätter med gemensamma 
middagar på vårt hotell.  

Dag 7: Cornwall och Eden Project
Efter frukost reser vi västerut till det unika Eden Project. Den 
futuristiska anläggningen är byggd vid ett gammalt dagbrott 
och inkluderar världens största växthus. Projektet har samlat 
växter från hela världen. Under eftermiddagen besöker vi även 
en av de mindre kustorterna i Cornwall. Middag  på vårt hotell. 

Dag 8: Plymouth – Dover
Idag påbörjar vi vår hemresa och reser österut genom södra 
England. Vi passerar södra utkanterna av London och reser vi-
dare till Dover. Här väntar en natt på vårt hotell som är beläget 
i Whitfield i utkanten av Dover. Vi avslutar dagen med en ge-
mensam middag. 

Dag 9: Dover – Bremen
Efter en tidig frukost lämnar vi vårt hotell och tar färjan över till 
Calais. Vi fortsätter sedan vidare genom Belgien och in i Tysk-
land. Under kvällen når vi Bremen för resans sista övernattning 
på ett centralt hotell. Middag på kvällen.

Dag 10: Bremen – Hemorten
Då var det dags att säga tack och farväl för denna gång. Vi 
åker samma väg som på nerresan och ser snart kända trakter. 
Framåt kvällen är vi åter hemma.

Nyhet



20

En härlig tid att resa till Pfalz är på försommaren när allt 
grönskar och blommar! Sparrissäsongen är i full gång 
och i byarna har man vinfester och provar förra säsong-
ens vin. Vi gör en vinvandring genom det vackra landska-
pet i norra Pfalz och en av dagarna gör vi även en utflykt 
till Alsace. 

Dag 1: Hemorten – Hannover
Vi reser söderut genom Sverige och Danmark och tar färjan 
över till Tyskland. På snabba vägar tar vi oss förbi Lübeck och 
Hamburg och når sedan vårt övernattningshotell i Hannover, där 
vi äter gemensam middag.

Dag 2: Hannover – Grosskarlbach 
Efter frukost reser vi vidare mot vindistrikten och under resan 
berättar vår reseledare om tyskt vin och vinodling. Vi tar sedan 
sikte på Tysklands största vindistrikt Rheinhessen, och här be-
söker vi landets minsta aktiva vinförening i Albig. Vi får se oss 
om i vinkällaren innan vi får provsmaka vinet. Därefter tar vi oss 
till vårt hotell i Grosskarlbach, där vi skall bo i fyra nätter. Mid-
dag äter vi om vädret tillåter på hotellets uteservering.

Dag 3: Utflykt Alsace
Idag reser vi till Alsace! Snart når vi det böljande området Le 
Couronne DÓr runt vinstaden Molsheim. På förmiddagen stan-
nar vi hos en privat vinodlare, Domaine Becht i Dorlisheim. Vi 
gör ett lunchuppehåll i Mutzig och reser sedan norrut tillbaks 
mot Pfalz och vårt hotell. Här väntar en gemensam middag på 
att bli serverad.   

Dag 4 Utflykt på Deutsche Weinstrasse och vinfest
Vi börjar dagen med ett besök hos en sparris och vinbonde, 
får berättat för oss om odlingen, och även möjlighet att köpa 
med oss lite godsaker hem. Därefter reser vi på den välkända 
Deutche Weinstrasse till Kallstadt, där vi gör en paus för en 
vinprovning. Under eftermiddagen besöker vi en lokal vinfest, 
där vi kan äta grillad mat och prova viner – så denna dag äter 
vi middag på egen hand.

Dag 5: Utflykt med sparris och vinvandring
Efter frukost reser vi förbi vingårdar och sparrisfält till Duden-
hofen, en välkänd sparrisby. Här äter vi en riktig festmåltid med 
nyskördad sparris och lokalt vin. Sedan är det dags för vin-
vandring, och utmed vandringsleden har vi en underbar utsikt 
över det vackra vinlandskapet i norra Pfalz. Vi njuter här under 
hela eftermiddagen och avslutar dagen med att ta oss till byn 
Ungstein.  Här vi serveras vi en middag på den svensk-norsk-

tyska gourmetrestaurangen, innan vi reser tillbaks till vårt ho-
tell i Grosskarlbach.

Dag 6: Grosskarlbach - Fehmarn
Dags att resa hemåt och vi reser åter norrut på snabba vägar. Vi 
når vårt hotell i Fehmarn, där vi övernattar och serveras resans 
sista gemensamma middag.

Dag 7: Fehmarn– Hemorten
Vi färjar över till Danmark och reser vidare upp genom Sverige. 
Vi når våra hemorter under kvällen, kanske med några goda 
viner i bagaget. 

RESEFAKTA
Avresedatum:  3/6
Pris: 7 695:-
Tillägg, enkelrum: 1 300:-
Valuta:  Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
fem middagar, utflykter och vinprovningar, sparrislunch, en-
ligt program samt vinkunnig reseledare.
Övernattningar:
Dag 1:  Hotel Median Lerthe, Hannover
Dag 2-5: Hotel Winzergarten, Grosskarlbach
Dag 6: Gasthof Bannesdorf, Fehmarn
Tidtabell A: Sidan 2

Sparris och vin i Pfalz 
7 dagar - 7 695 kr
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På denna resa besöker vi Pfalz när druvorna börjar mog-
na, vinfälten är färggranna och det börjar bli dags för 
skörd. Vi besöker vinfester, provar vin och får möjlighet 
att köpa med oss lite goda drycker hem om vi så önskar.

Dag 1: Hemorten – Hannover
Vi reser söderut genom Sverige och Danmark och tar färjan 
över till Tyskland. Under resan berättar vår reseledare om tyskt 
vin och vinodling, och senare når vi vårt övernattningshotell i 
Hannovertrakten, där vi äter gemensam middag.

Dag 2: Hannover – Grosskarlbach
Efter frukost reser vi vidare mot vindistrikten. Vi passerar flo-
den Rhen och når Tysklands största vindistrikt Rheinhessen. Här 
besöker vi landets minsta aktiva vinförening i Albig, vi får se 
oss om i vinkällaren innan vi får provsmaka vinet. Vi fortsät-
ter sedan till Pfalz och vårt hotell i Grosskarlbach, där vi skall 
bo i fyra nätter. Efter incheckning och ett välkomstglas vitt vin 
väntar middag. 

Dag 3: Utflykt Alsace
Idag reser vi till Alsace! Snart når vi det böljande området Le 
Couronne DÓr runt vinstaden Molsheim. På förmiddagen stan-
nar vi hos en privat vinodlare, Domaine Becht i Dorlisheim. Vi 
gör ett lunchuppehåll i Mutzig och reser sedan norrut tillbaks 
mot Pfalz och vårt hotell. Här väntar en gemensam middag på 
att bli serverad.   

Dag 4 Utflykt Deutche Weinstrasse och vinfest
Vi gör en tur utefter den norra delen av den välkända Deutche 
Weinstrasse. Skörden är säkert påbörjad i Pfalz så vi stannar till 
på lämpligt ställe för att se skördearbetet. Därefter är det dags 
för en vinprovning i Kallstadt. Efter lunchpausen i Kallstadt tar vi 
oss till vinfesten i Bad Dürkheim, Dürkheimer Wurstmarkt som 
är landets största vinfest. Här finns många viner samt spän-
nande mat att prova. Vi tar sedan även en tur till den lokala vin-
festen i Sausenheim, där vi kan äta grillad mat och prova viner 
– så denna dag äter vi middag på egen hand under vinfesten.

Dag 5: Vinfest och kortege
Efter frukost tar vi oss den korta biten till Sausenheim igen, för 
att först göra en vinprovning hos Weingut Schenk-Siebert. I byn 
är det vinfest hela dagen så lunch passar bra att inta i något 
av festtälten. Under eftermiddagen är det sedan dags för Fes-
tumzug (kortege), då vi alla kan vara med i kortegen utklädda 
till vikingar. Vi bjuds på vin och roar oss en stund innan vi tar 
bussen vidare till den lilla vinbyn Ungstein. Här avslutar vi da-

vinskörd och vinfest
Pfalz, Alsace och Sausenheim
7 dagar - 7 695 kr

RESEFAKTA
Avresedatum:  16/9
Pris: 7 695:-
Tillägg, enkelrum: 1 300:-
Valuta:  Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
fem middagar, utflykter och vinprovningar enligt program 
samt vinkunnig reseledare.
Övernattningar:
Dag 1:  Hannovertrakten
Dag 2-5: Hotel Winzergarten, Grosskarlbach
Dag 6: Gasthof Bannesdorf, Fehmarn
Tidtabell A: Sidan 2

gen med att äta en gemensam middag på en svensk-norsk-tysk 
gourmetrestaurang. 

Dag 6: Grosskarlbach - Fehmarn
Dags att resa hemåt och vi reser åter norrut på snabba vägar. Vi 
når vårt hotell i Fehmarn, där vi övernattar och serveras resans 
sista gemensamma middag.

Dag 7: Fehmarn– Hemorten
Vi färjar över till Danmark och reser vidare upp genom Sverige. 
Vi når våra hemorter under kvällen med goda viner och trevliga 
resminnen i bagaget. 
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RESEFAKTA 
Avresedatum: 7/9
Pris: 12 995:-          
Tillägg enkelrum: 3 000:-
Valuta: Euro och GBP
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, båtre-
sa, frukostpension, åtta middagar, utflykter, whiskyprovning-
ar enligt program, entré Blair Castle, lokalguide i Edinburgh 
samt reseledare.
Övernattningar: 
Dag 1: Atlantic Hotel an der Galopprennbahn, Bremen
Dag 2 & 8: Ombord DFDS 
Dag 3: The Golden Lion Flagship Hotel, Stirling
Dag 4-6: The Mercure Perth Hotel, Perth
Dag 7: Edinburgh Grosvenor Hotel, Edinburgh 
Dag 9: Good Morning+Bad Oldesloe hotel, Bad Oldesloe
Tidtabell A:  Sidan 2

Skottland   
10 dagar - 12 995 kr

På denna resa tar vi oss med buss och båt istället för 
flyg till Skottland. Vi får se mer av norra Tyskland och 
Holland, och vi tar nattfärjan från Amsterdam till New-
castle. Här besöker vi de trevliga 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 – Bremen
Efter uppsamling så kör vi söderut genom Danmark och vida-
re ner mot Bremen där vi skall övernatta och äta vår middag.

Dag 2: Bremen – Amsterdam 
Vi äter en god frukost innan vi tar oss mot Hollands huvud-
stad, Amsterdam och färjeterminalen. Färden går via den tre 
mil långa fantastiska 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. Ombord väntar hytter och 
en härlig middag. 

Dag 3: Newcastle – Stirling
Frukost serveras ombord innan vi anländer till Newcastle. Vi 
sätter oss i vår buss som nu tar oss mot Stirling i Skottland. 
Innan vi kommer fram till vårt övernattningshotell så gör vi ett 
whiskystopp med provsmakning på The Famous Grouse Expe-
rience. Här får vi en rundvisning och provsmakning av två sor-
ters whisky. Därefter tar vi oss till vårt hotell där middag väntar.

Dag 4: Stirling med utflykt Glencoedalen och Oban
I dag skall vi göra en heldagsutflykt till den omtalade Glen-
coedalen 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 fan-
tastiska 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 tar oss senare till Perth och vårt 
hotell där vi skall bo de kommande tre nätterna och här väntar 
middag efter incheckning.

Dag 5: 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 Hög-
länderna. 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 6: Utflykt Blair Castle, Edradour och Pitlochry
Dagen börjar med att vi tar oss norrut till Blair Castle, ett fan-
tastiskt vitt slott med tinnar och torn. Detta var det sista slottet 
i Skottland som blev belägrat år 1746. Sedan är det dags för 

ännu en whiskyprovning. Edradour är ett av Skottlands minsta 
lagliga destillerier och här möts vi av en underbar miljö och god 
whisky. Därefter får den mysiga staden Pitlochry ett besök. Det 
är en charmig stad med en elegant viktoriansk arkitektur. Ef-
ter lunch återvänder vi till Perth där vi får eftermiddagen och 
kvällen fri för shopping eller bara njuta av den trevliga staden. 
Middag på egen hand denna kväll. 

Dag 7: Perth – Edinburgh
Vi kör den korta biten till Edinburgh via den imponerande Forth-
bron. Här väntar en lokalguide på oss som ska visa oss Skott-
lands vackra och stolta huvudstad. Edinburgh kallas – ”Nordens 
Aten” och anses vara en av Europas vackraste huvudstäder. 
Vi beundrar Edinburgh Castle som tronar på sin klippa mitt i 
staden samt mycket annat. Efter vår guidning blir det tid för 
lunch och egna strövtåg innan vi checkar in på vårt hotell där 
vi blir serverade kvällens middag. Kanske blir det en prome-
nad på ”the Royal Mile”, fyra gamla gator från Castle Hill till 
Canongate. Här finns många pampiga byggnader och även flera 
bra restauranger och affärer. 

Dag 8: Edinburgh – 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 trevliga mid-
dag tillsammans ombord.

Dag 9: Amsterdam – Bad Oldesloe
Frukost serveras ombord innan vi glider in i Amsterdams hamn. 
Därefter tar vi plats i vår buss  och tar oss norrut mot vårt över-
nattningshotell i Bad Oldesloe, där resans sista gemensamma 
gemensam middag serveras.

Dag 10: Bad Oldesloe - Hemorten
Då var det dags att säga tack och farväl för denna gång. Vi åker 
samma väg som på nerresan och ser snart kända trakter. Fram-
åt kvällen är vi åter hemma.
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Här besöker vi den härliga staden Eckernförde som ligger 
vid den vackra Östersjökusten. Den fyra km långa bad-
stranden gör ingen besviken. Vi besöker Vikingamuseum 
och slottet Gottorf. Men får även tid att flanera på den 
långa badstranden eller den trevliga gågatan.

Dag 1: Hemorten - Eckernförde 
Vi sitter upp i vår buss och tar oss söderut genom Danmark 
och tar färjan till Puttgarden, sedan har vi bara några timmar 
kvar innan vi anländer till vårt trevliga hotell. Hotellet har ingen 
restaurang men ligger strax intill den långa gågatan. Kvällen fri 
för egna aktiviteter.

Dag 2: Eckernförde – Gottorp
Lite god frukost innan vi beger oss mot Vikingamuseet i Haitha-
bu. Vikingamuseet är en fantastisk anläggning och ett av Tysk-
lands viktigaste arkeologiska museum. Här får vi se hur män-
niskorna levde och bodde under vikingatiden. Vi tar oss sedan 
den korta biten in mot staden Schleswig, staden med samma 
namn som förbundslandet. Vi besöker det vackra slottet Gottorp 
eller Gottorf på Tyska. Ett slott som både varit i Dansk och Tysk 
ägo och som numera är ett museum. Slottet har även en vacker 
barockpark. Vi återvänder till vårt hotell och kvällen är fri. 

Dag 3: Eckernförde – Kiel
För den som vill handla lite så tar vi på förmiddagen en sväng 
in till Citti i Kiel. Här finns det mycket att handla, både dryck-
esvaror och annat. När vi är åter på hotellet så är det fri tid för 
egna aktiviteter. 

Schleswig-Holstein
med vackra Östersjökusten
4 dagar - 5 195 kr

RESEFAKTA 
Avresedatum: 21/5
Pris: 5 195:-
Tillägg, enkelrum: 1 250:-
Tillägg, rum med utsikt mot havet: 450:-/person
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum inkl. frukost, entré, 
audioguide och filmvisning på Vikingamuseet, entré med au-
dioguide på Slottet Gottorp samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1-3: Stadhotel, Eckernförde 
Tidtabell A: Sidan 2

Ett besök i Lübeck under våren är fantastiskt trevligt. 
Denna Hansastad har mycket att erbjuda, med sitt kända 
Holsten Tor och den vackra stora St Marien kyrkan. Vi 
besöker även den trevliga Karl Erlebnisdorf i Warnsdorf. 

Dag 1: Hemorten – Lübeck
När vi samlat upp alla glada resenärer så beger vi oss söderut 
mot Danmark och senare tar vi färjan över till Puttgarden. Vi 
checkar in på vårt centrala hotell och middag väntar.

Dag 2: Lübeck – Karl Erlebnisdorf/Timmendorfer Strand
Efter frukost kan dom som vill följa med norrut mot Karl Erleb-
nisdorf i Warnsdorf, här säljs det bland annat olika jordgubbs-
produkter och mycket mer. Här stannar vi i några timmar och 
dessutom äter en god lunch på egen hand. Brukar vara ett po-
pulärt stopp för den som vill shoppa något extra. Om vädret är 
med oss så fortsätter vi mot Timmendorfer Strand där vi får lite 
egen tid och kan vandra utmed kusten och den vackra stranden. 
När vi återkommit till Lübeck så är det egen tid för middag. 
Flera restauranger ligger inom promenadavstånd.  

Dag 3: Lübeck
Under förmiddagen gör vi ett besök på Citti för den som vill 
handla med sig lite hem. Sedan är resten av dagen ledig för 
egna strövtåg. Missa inte att besöka St Marienkirche, Holsten 
Tor (bara ett stenkast ifrån hotellet) och det fantastiska Rådhu-
set med sin dekoration. Eller varför inte ett besök på Marzipan 
museet där man också kan fika. Men räkna med mycket folk.

Dag 4: Lübeck – Hemorten
Eftersom vi redan shoppat klart så beger vi oss direkt upp mot 
Puttgarden och tar färjan över till Danmark. Sedan upp mot 
Helsingör och vidare hem genom Sverige.  

RESEFAKTA 
Avresedatum: 21/5
Pris: 3 895:-
Tillägg, enkelrum: 1 150:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum inkl. frukost, en 
middag, utflykt dag två samt reseledare. 
Övernattning:
Dag 1-3: Park Inn, Lübeck
Tidtabell A: Sidan 2

Vårresa till Lübeck
med Karl Erlebnisdorf
4 dagar - 3 895 kr

Dag 4: Eckernförde – Hemorten
Efter frukost beger vi oss direkt upp mot Puttgarden och samma 
väg som på utresan. Framåt kvällningen är vi åter hemma.

Nyhet

Nyhet
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Tyska pärlor
Spreewald, sparris & vin 
4 dagar - 4 495 kr

RESEFAKTA 
Avresedatum: 21/5
Pris: 4 495:-
Tillägg enkelrum: 750:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum med halvpension, 
utflykter enligt program, rundvisning och sparrislunch, båttur 
(Stakpråm) i Spreewald, vinprovning samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1-3: Van der Valk Hotel Berlin Brandenburg, Marlow/
Berlin
Tidtabell A: Sidan 2 

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. Detta tillsammans med 
en eftermiddag i metropolen Berlin gör resan till en pärla 
på många sätt!

Dag 1: Hemorten – Berlin/Mahlow
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 ut-
kanten av Berlin och efter incheckning blir det gemensam mid-
dag.

Dag 2: Utflykt till Spargelhof 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 där vi får en intressant 
rundvisning, bjuds på sparrislunch och får naturligtvis möjlig-
het att köpa med oss lite sparris eller någon annan delikatess 
hem. Under eftermiddagen gör vi 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. 

Dag 3: Utflykt till Spreewald
Idag ska vi göra ett besök i ett unikt och verkligen helt fan-
tastiskt 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/Mahlow – 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 fort-
sätter till Helsingör där vi färjar över till Helsingborg. Så små-
ningom är vi åter vid respektive hemort. 

RESEFAKTA 
Avresedatum: 28/5
Pris: 4 195:-
Tillägg, enkelrum:  600:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, en 
middag, lokalguide, en visning och provsmakning av Sekt, en 
visning och provsmakning av lokal öl samt reseledare. 
Övernattningar: 
Dag 1-3: Hotel New Orleans, Wismar
Tidtabell A: Sidan 2 

Wismar 
sekt och öl  
4 dagar - 4 195 kr
På denna resa provar vi två av Tysklands goda drycker. 
Sekt som är en typ av mousserande vin, en enklare tysk 
variant av fransmännens Champagne. Tysk öl känner nog 
många till, tyskarna har ju mängder av olika bryggerier 
och varianter av öl. Vi bor i mysiga Wismar, en nordtysk 
hansastad. 

Dag 1: Hemorten – Wismar
Dagen startar med resa ner mot Danmark och tar färjan över till 
Tyskland. Vårt hotell ligger centralt och vackert nere vid ham-
nen. Vi äter en gemensam middag på hotellet denna kväll.

Dag 2: Wismar   
Denna dag ägnar vi åt Wismar. Vi startar med en guidad rundtur 
i denna vackra hamnstad. Staden är en av alla de städer som 
ingick i handelsförbundet Hansan. Här finns det stora mark-
nadstorget med sitt ståtliga Rådhus och residenset Fürsten-
hof. Men vår guide berättar mer på vår tur. Framåt eftermid-
dag samlas vi åter för en visning och provsmakning av Sekt på 
Hanse Sektkellerei. Resten av dagen är fri.

Dag 3: Wismar och utflykt
Vi har halva dagen fri för egna aktiviteter och lunch på egen 
hand innan vi tar plats i bussen. Vi kör nu mot Vielanker Brau-
erei utanför Wismar, här får vi en kort visning och sedan prov-
smakning av deras egna öl. När vi återkommit till Wismar så är 
kvällen fri.

Dag 4: Wismar – Hemorten
Efter frukost sitter vi upp i vår buss för att nu ta oss hemåt. Vi 
tar färjan över från Puttgarden till Rödby och sedan vidare upp 
genom Danmark innan vi åter igen är hemma på svensk mark.  
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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 my-
siga byar och provar lokala viner – allt som hör en Italienresa 
till. Dessutom gör vi en utflykt till den välkända staden 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 – Bad Windsheim
Efter frukost fortsätter vi söderut med lämpliga stopp för lunch 
och fika. Väl framme på vårt hotell i Bad Windsheim väntar in-
checkning och en god middag.

Dag 3: Bad Windsheim – Garda San Vigilio
Vi fortsätter söderut och njuter av alla fantastiska vyer vi pas-
serar. Via Brennerpasser reser vi vidare in i Italien, och når se-
nare Gardasjön och vårt fantastiska boende strax utanför Garda 
San Vigilio. Detta fyr-stjärniga hotell ligger omgivet av cypress 
träd, olivlundar och vingårdar med utsikt över sjön. Efter att vi 
installerat oss väntar gemensam middag. 

Dag 4: Utflykt med vinprovning 
Området kring Gardasjön är känt för sin fina olivolja och sina 
goda viner. Vi besöker idag en oliv- och vingård utanför Bar-
dolino, där vi får berättat för oss om hur tillverkningen går till. 
Därefter får vi provsmaka deras goda viner och har naturligtvis 
möjlighet att köpa med oss några flaskor hem. Vi fortsätter tu-
ren till den mysiga orten Garda, som gett namn åt hela sjön. En 
lunch eller kanske en kopp kaffe på en av de mysiga servering-
arna längs den fina strandpromenaden är att rekommendera.  
Vi kommer tillbaks till vårt hotell i god tid före middagen, kan-
ske någon vill ta ett dopp i poolen eller bara njuta av utsikten 
från den härliga panoramaterassen?

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. För den som vill går det att promenera ner till 
Garda San Vigilio, eller anlita hotellets transferbuss. Kanske en 
promenad längs med sjön lockar – eller varför inte ett besök i 
hotellets Spa? Frukost och middag på vårt hotell.

Dag 7: Utflykt Verona och Valpoliciella
Efter frukost ger vi oss idag av mot Verona, en av Italiens ab-
solut vackraste städer. Vi får lite fri tid att strosa runt i sta-
den där ett av världens största kärleksdrama utspelat 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: Garda San Vigilio – 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 – Ahrensburg
Vi äter frukost och tar oss sedan ut på Autobahn för vår fort-
satta resa norrut. Vi övernattar resans sista natt i Ahrensburg, 
här intar vi också resans sista gemensamma middag.

Dag 10: Ahrensburg – 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!

RESEFAKTA
Avresedatum: 5/10
Pris: 10 595:-
Tillägg, enkelrum: 2 000 :-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, ut-
flykter enligt program, två båtresor på Gardasjön, två vin-
provningar samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: BW Hotel Lübecker Hof, Lübeck
Dag 2: Arvena Reichsstadt Hotel, Bad Windsheim
Dag 3-7: Hotel Poiano, Garda San Vigilio
Dag 8: Arvena Kongress Hotel, Bayreuth
Dag 9: Hotel am Schloss, Ahrensburg
Tidtabell A: Sidan 2

Gardasjön
10 dagar - 10 595 kr Nytt upplägg
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Piemonte och Ligurien
10 dagar - 9 995 kr

RESEFAKTA
Avresedatum: 17/9
Pris: 9 995:-
Tillägg, enkelrum:  2 700:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
utflykter och lokalguider enligt program, vinprovning med 
guidning, entré olivoljemuseum, båtresa och tågresa samt 
reseledare.
Övernattningar: 
Dag 1: Good Morning +, Bad Oldesloe
Dag 2: InterCity Hotel, Ulm
Dag 3-5: Hotel Splendid, Diano Marina
Dag 6-7: Grand Hotel Nuove Terme, Acqui Terme
Dag 8: Achat Comfort Hotel, Stuttgart
Dag 9: Good Morning +, Bad Oldesloe
Tidtabell A: Sidan 2

På denna resa kombinerar vi två härliga områden i Ita-
lien. Piemonte, som är känt för sina goda viner och sitt 
böljande landskap - och det vackra kuperade Ligurien, 
där vi bland annat besöker det välkända och dramatiska 
området Cinque Terre.
Under resan provar vi flera viner, besöker ett olivolje-
museum och tar hjälp av både båt och tåg för att se oss 
omkring i dessa fantastiska områden. Så följ oss med till 
underbara Italien.

Dag 1: Hemorten – Bad Oldesloe 
Vi kör genom Danmark ner till Tyskland och Bad Oldesloe där 
vi ska stanna första natten. Middag väntar efter incheckning.   

Dag 2: Bad Oldesloe - Ulm
Efter frukost kör vi vidare söderut och når så småningom Ulm, 
där vi checkar in och serveras middag.

Dag 3: Ulm – Diano Marina
Idag hoppas vi kunna njuta av fantastiska vyer från vårt buss-
fönster, då vi färdas över Alperna. Vi reser vidare in i Italien 
och framåt kvällen når vi Ligurien och orten Diano Marina, som 
ligger längs med havet. Semesterorten har en fantastisk sand-
strand som ligger ett stenkast från vårt hotell. Här skall vi bo i 
tre nätter och vi hinner säkert njuta av ett dopp i Medelhavet 
och strosa runt och njuta av den härliga italienska atmosfären 
under vår vistelse. Efter incheckning äter vi gemensam middag. 

Dag 4: Utflykt Cinque Terre 
Efter frukost beger vi oss till det vackra naturskyddade områ-
det – det dramatiska Cinque Terre. Ett område där fem små 
byar klamrar sig fast som svalbon på de branta klipporna. Vi tar 
bussen till Levanto där vi träffar vår lokalguide. Här tar vi tåget 
vidare till Riomaggiore som är en av de välkända, kuperade 
och pittoreska byarna. I den lilla charmiga byn Manarola kan vi 
sedan strosa runt en stund innan vi tar trapporna ner till vår båt 
som anlägger på klipporna. Vi gör en båttur längs kusten och 
kliver iland i Monterosso där vi tar tåget tillbaka till Levanto och 
vår buss. Efter en innehållsrik heldag smakar nog middagen på 
hotellet extra bra. Obs väderförhållanden kan ändra utflyktens 
upplägg.

Dag 5: Utflykt Sanremo 
Idag skall vi, tillsammans med vår lokalguide, ta oss längs den 
italienska Blomsterrivieran till den fashionabla blomsterstaden 
Sanremo. Staden är välkänd för sin blomstermarknad som går 
av stapeln i ottan varje morgon, sina vackra parker och sin 
gamla stadsdel med smala, vindlande gator och trappor. Under 
eftermiddagen stannar vi till på olivoljemuseet i Imperia innan 
vi kör tillbaka till Diano Marina. Middagen är serverad. 

Dag 6: Diano Marina – Acqui Terme
Efter en lugn förmiddag tar vi plats i vår buss och reser vidare 
till den vackra regionen Piemonte, som är välkänd för sin gast-
ronomi och sina fina viner. Vi skall nu bo två nätter i den lilla 
kurorten Acqui Terme, och när vi installerat oss äter vi gemen-
sam middag på hotellet. 

Dag 7: Utflykt Piemonte  
Nu får vi möjlighet att se mer av Piemontes vackra landskap. 
Vi kör till en vingård där en guide tar oss med på en rundtur 
i detta sagolika område med sitt kuperade landskap och sina 
vinfält. Vi besöker bl.a. den välkända pittoreska byn Barbaresco 
innan vi beger oss till vingården, Cascina Desderi. Vi provsma-
kar fem av de berömda vinerna från Piemonte tillsammans med 
lite tilltugg. Efter en riktigt trevlig halvdagstur åker vi tillbaka 
till Acqui Terme. Passa på och ta en tur till ”La Bollente”, den 
underjordiska källan som har gjort Acqui Terme så känd innan 
det är dags för gemensam middag på hotellet.

Dag 8: Acqui Terme - Stuttgart
Då var det dags att säga farväl till Italien för denna gång. Vi 
tar oss norrut via Schweiz och når senare Stuttgart, där vi ska 
övernatta och äta gemensam middag.

Dag 9: Stuttgart – Bad Oldesloe
Vi startar med frukost innan vi åter tar sikte på norra Tyskland 
och Bad Oldesloe. Vi checkar in och därefter väntar resans sista 
gemensamma middag.

Dag 10: Bad Oldesloe - Hemorten 
Vi når snart färjan över till Danmark och efter ett par timmar 
genom vårt grannland når vi åter svensk mark och våra hemor-
ter.
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Toscana med Pisa och Florens 
10 dagar - 9 595 kr

RESEFAKTA
Avresedatum: 17/9
Pris: 9 595:-
Tillägg, enkelrum:  1 850:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, ut-
flykter enligt program, vin och oljeprovning, tågresa t/r Flo-
rens, lokalguide i Florens och Siena samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: ANDERS hotel, Walsrode
Dag 2: Mercure hotel, Ingolstadt
Dag 3-7: Hotel Ambrosiano, Montecatini Terme
Dag 8: InterCity hotel, Ulm
Dag 9: Hotel am Schloss, Ahrensburg
Tidtabell A: Sidan 2

Här erbjuder vi en resa till ett av Italiens mest omskriv-
na landskap, vackert inramat av hav, kullar och dalar. 
Konst- och kulturskatter finns det gott om - inte bara i 
landskapets huvudstad Florens.

I Toscana äter man gott och här produceras högklassiga viner. 
Vi möts av städer i rosa sten uppe på kullarna och cypresser 
som vaktar olivlundarna och vingårdarna nedanför. På denna 
resa får vi uppleva Italien när det är som bäst. 
 
Dag 1: Hemorten – Walsrode
Vi tar oss genom Sverige och Danmark för att färja över till 
Tyskland. Efter ytterligare några timmar når vi Walsrode, där vi 
skall övernatta och middag väntar.

Dag 2: Walsrode – Ingolstadt
Efter frukost fortsätter vi söderut genom Tyskland till Ingol-
stadt, där vi skall övernatta, och förhoppningsvis hinner vi ta 
oss en titt på staden innan vi serveras middag på vårt hotell.

Dag 3: Ingolstadt  – Montecatini Terme
Via Brennerpasset når vi Italien och efter Bologna är vi snart i 
landskapet Toscana. Vi tar oss till Montecatini Terme, den my-
siga orten där vi nu skall bo i fem nätter. Efter att vi installerat 
oss serveras vi middag.

Dag 4: Utflykt Pisa och Fattoria il Poggio
Denna dag går färden västerut mot Pisa, där vi tar oss en när-
mare titt på det Lutande tornet, Domen och Dopkyrkan. Under 
eftermiddagen tar vi oss sedan vidare till oliv- och vingården 
Fattoria il Poggio där vi bjuds på en rundvandring och får smaka 
både vin och olivolja. Middagen serveras på vårt hotell framåt 
kvällen.

Dag 5: Utflykt Siena 
Efter frukost styr vi idag kosan mot konststaden Siena där 
vi gör en rundvandring med en lokalguide. Siena är en stad 
som endast överträffas av Florens vad det gäller konstnärlig 
rikedom och historiska sevärdheter. På eftermiddagen beger 
vi oss tillbaka till vårt hotell och ännu en gemensam middag. 

Dag 6: Ledig dag
När vi nu har bekantat oss med Montecatini Terme tar vi oss en 
ledig dag för att upptäcka den vackra staden, som är välkänd 
för sina kurbad, på egen hand. Gemensam middag på hotellet.

Dag 7: Utflykt Florens
Idag gör vi en utflykt till Michelangelos stad Florens där vi bl.a. 
gör en lång guidad rundvandring. Vi ser många underbara bygg-
nadsverk så som Palazzo Vecchio, Giottos kampanil, Domen och 
stadens äldsta bro Ponte Vecchio. Eftermiddagen är fri för egna 
strövtåg i Florens.

Dag 8: Montecatini Terme – Ulm
Dags att lämna Italien för denna gång. Vi kör norrut via Bologna 
och Verona och når så småningom vårt övernattningshotell i 
centrala Ulm, där middag väntar.

Dag 9: Ulm – Ahrensburg
Efter frukost fortsätter vi norrut och vi övernattar sista natten 
i Ahrensburg, och här äter vi också resans sista gemensamma 
middag.

Dag 10: Ahrensburg - Hemorten 
Vi fortsätter hemåt genom Tyskland och Danmark, och når 
svensk mark. Framåt kvällen är vi tillbaks på våra respektive 
hemort, med förhoppningsvis många fina resminnen i bagaget.
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Prag 
6 dagar- 5 295 kr

RESEFAKTA
Avresedatum: 16/5, 12/9
Pris:  5 295:-
Tillägg, enkelrum: 1 300:-
Valuta: Euro och Tjeckiska Koruna
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum med frukostpen-
sion, två middagar, guidad stadsrundtur med lokalguide samt 
reseledare.
Tillägg, extrautflykter: Båttur på Moldau inkl middagsbuf-
fé och musik: 330:-, halvdagsutflykt till Theresienstad inkl 
lokalguide och entré: 275:- (minst 10 personer)
Övernattningar:
Dag 1: Hotel an der Havel, Oranienburg (12/9 Van Der Valk 
Berlin Brandenburg, Berlin/mahlow)
Dag 2-4: Hotel Expo, Prag
Dag 5: InterCity Hotel, Rostock 
Tidtabell A: Sidan 2

Vår resa till Tjeckiens gyllene huvudstad Prag har sedan 
många år varit ett mycket omtyckt resmål hos oss. Cen-
trum 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
Vi tar oss söderut och via Danmark vidare till Tyskland, och 
vårt övernattningshotell i Berlintrakten. Här väntar vår första 
gemensamma middag.

Dag 2: Berlin – 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 tim-
mar 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:330:- inkl båttur 
och middag). 
På vår andra dag i Prag ordnas en extra halvdagsutflykt till kon-
centrationslägret 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 an-
dra världskriget (pris:275:- inkl entré och guidning). Efter detta 
starka besök vänder vi åter till Prag och resten av dagen upp-
lever 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 i Rostock, 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. 
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Från glaciär till palmer
med Bernina express
9 dagar - 10 595 kr

RESEFAKTA
Avresedatum: 24/8
Pris: 10 595:-
Tillägg, enkelrum: 1 500:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår:  Boende i dubbelrum, halvpension, tåg-
resa Bernina express, linbana, två vinprovningar, utflykter en-
ligt program samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1 Hotel H4 Hannover Messe, Hannover
Dag 2: Central Hotel Löwen, Feldkirch
Dag 3-6: Park Hotel Heidi, Ora
Dag 6: Hotel Arvena Reichsstadt, Bad Windsheim
Dag 7: Hotel Am Schloss, Ahrensburg
Tidtabell A: Sidan 2

Med Bernina Express åker vi från Schweiz snötäckta 
bergstoppar till norra Italien med Dolomiterna. Pitto-
reska städer, stolta bergskedjor och härliga vingårdar 
är lite av vad som väntar oss på denna upplevelserika 
resa. Dessutom hinner vi med ett besök i Trentino och 
den vackra Gardasjön. 

Dag 1: Hemorten – Hannover
Vi startar vår resa och tar oss söderut via Danmark, ner genom 
Tyskland till Hannover. Här övernattar vi och äter en god middag 
tillsammans.

Dag 2: Hannover – Feldkirch
Efter frukost så fortsätter vår resa ner genom södra Tyskland 
och in i Österrike. Vårt mål för dagen är den trevliga orten Feld-
kirch. Då dagens etapp inte är så lång och om trafiken flyter på 
så hinner vi säkert med ett stopp i Innsbruck. Vi får våra rum 
och serveras senare en middag på vårt hotell.

Dag 3: Feldkirch – Ora
Idag åker vi det berömda Glaciärtåget Bernina Express från 
Chur i Schweiz till Tirano i Italien. Resan fortsätter in i de vackra 
italienska alperna. Dagens slutmål är den vackra regionen Syd-
tyrolen. Vi checkar in på vårt charmiga hotell i Ora där vi ska 
spendera fyra nätter med middagar inkluderade.

Dag 4: Utflyktsdag
Dolomiterna – Dalar, raviner, borgar och fantastisk natur var-
vas med enorma frukt- och vinodlingar. Dolomiterna är med på 
Unescos världsnaturarv och idag kör vi längs Stora Dolomitvä-
gen. Vi åker linbanan upp på Passo Pordoi! En otrolig dag!

Dag 5: Utflyktsdag
Idag blir det besök vid den vackra sjön Lago Caldaro eller på 
tyska Kalterer See. Sjön är känd för sin fantastiska blåa färg. Vi 
besöker några av områdets trevliga små byar och kanske lockar 
en av byarna med marknad. Vid Lago di Caldaro har man ett 
fantastiskt klimat för vinodling och vi avslutar dagens utflykt 
med vinprovning! 

Dag 6: Utflyktsdag
Idag åker vi söderut till Trentino och vackra Gardasjön. Vi stan-
nar och njuter av sjöliv i Riva del Garda. Vi promenerar på de 
eleganta gatorna och slår oss ner på ett café för en god kopp 
kaffe och insuper atmosfären. På vägen hem njuter vi av vyerna 
från vinvägen mellan Lavis och S. Michele. Självklart bjuder nå-
gon av vintillverkarna till vinprovning även här! 

Dag 7: Ora – Bad Windsheim
Nu beger vi oss norrut mot tyska Bad Windsheim, vi passerar 
både Bolzano och Innsbruck som på vår väg söderut. Ett trevligt 
stopp utmed vägen hinner vi säkert med även denna dag. Efter 
vi fått våra rum så äter vi gemensam middag på hotellet.

Dag 8: Bad Windsheim – Ahrensburg
Även idag är det en ganska lugn och avslappnande sträcka då 
vi skall upp till vårt hotell i Ahrensburg strax utanför Hamburg. 
Lite trevliga stopp utmed vägen för lunch och fika. Middag vän-
tar som på alla kvällar efter vi fått våra rum

Dag 9: Ahrensburg – Hemorten
Då var det dags för vår sista resdag tillsammans. Vi tar vägen 
som på utresan via färjan till Danmark och vidare upp genom 
Sverige. Framåt kvällen är vi åter hemma.

Nyhet
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Sydtyrolen lockar med sin vackra natur, sina grönskande 
dalar och Dolomiternas fascinerande alptoppar. Tillsam-
mans gör vi utflykter i Pusterdalen, besöker ett av om-
rådets spännande slott och museet med ismannen Ötzi 
i Bolzano. En tur till den vackra trädgården i Merano 
samt en vinprovning står också på programmet, men vi 
får även lite tid på egen hand i omgivningarna runt vårt 
trevliga hotell.

Dag 1: Hemorten – Trelleborg
Efter sedvanlig uppsamling styr vi söderut och framåt kvällen 
når vi Trelleborg, och vår väntande färja till Tyskland. Ombord 
installerar vi oss i våra hytter och äter en gemensam buffé.

Dag 2: Travemünde – Nürnberg
Vi reser vidare söderut på snabba vägar, och dagens etapp blir 
till Nürnberg. Här väntar vårt övernattningshotell med middag 
och sköna sängar.

Dag 3: Nürnberg – St Lorenzen
Resen går vidare och vi passerar bland annat München och 
Innsbruck innan vi tar oss via Brennerpasset in i Italien. Vackra 
vyer utlovas från vårt bussfönster! Snart når vi Pusterdalen och 
den lilla orten Sankt Lorenzen, där vi nu skall bo i sex nätter på 
vårt trevliga hotell. Efter incheckning välkomnas vi med en god 
middag. 

Dag 4:  Utflykt Pusterdalen med Burg Taufers 
Idag gör vi en utflykt i dalen ”Pustertal”. Delar av bergskedjan 
Dolomiterna har blivit klassade som världsarv och dess sön-
dervittrade bergstoppar var en gång havsbotten. Under dagen 
besöker vi Burg Taufers, ett av alla de vackra och välbevarade 
slott som finns i Sydtyrolen. Vi får här en guidad visning och får 
veta mer om dess historia. Vi passerar senare Alta Badia och 
Val Gardena som båda är bedårande vackra orter. Under efter-
middagen får vi möjlighet att koppla av på vårt hotell, innan vi 
serveras gemensam middag.  

Dag 5: Utflykt Cortina DÀmpezzo och Pragser Wildsee
Vi tar idag sikte på 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, denna 
underbara bergsjö som omgärdas av Dolomiternas alptoppar. 
På kvällen äter vi återigen middag på vårt hotell.

Dag 6: Utflykt Bolzano 
Efter frukost tar vi vår buss till Sydtyrolens huvudstadstad Bol-
zano. Den välmående staden som omgärdas av grönskande alp-
toppar 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 fas-

Sommar i Sydtyrolen
11 dagar - 11 495 kr

cinerande. I Bolzano finns en stor torgmarknad och en rad buti-
ker och restauranger. Här finns även en kabinlift som tar gäster 
upp till den lilla byn Oberbozen som ligger på en platå norr om 
Bolzano. Gemensam middag på kvällen.

Dag 7: Ledig dag
En helt ledig dag att bara njuta av den vackra alpvärlden! Vår 
reseledare hjälper till med tips om någon vill göra en vandring 
eller utflykt i omgivningarna. Kanske någon vill koppla av i ho-
tellets relaxavdelning som har både pool och bastu, eller varför 
inte boka en massage? Frukost och middag serveras som van-
ligt på vårt hotell.

Dag 8: Utflykt Schloss Trauttmandorff och vinprovning
Denna dag besöker vi staden Merano, känd som kurort och som 
en omtalad trädgårdsstad. Vi besöker Trauttmansdorfs slott 
och botaniska trädgårdar. Den prisbelönta trädgården är en av 
Sydtyrolens främsta besöksmål, och innehåller växter från hela 
världen. Italien är också känt för sina fina viner och vi besöker 
under eftermiddagen Josef Brigl Weinkelleri, där vi får höra mer 
om vinodling och gör en trevlig vinprovning. Middag på vårt 
hotell.

Dag 9: St Lorenzen – Nürnberg
Dags att lämna ljuvliga Italien för denna gång. Vi reser norrut 
igen och når vårt övernattningshotell under kvällen, där middag 
väntar.

Dag 10: Nürnberg – Travemünde
Efter frukost väntar sista etappen genom Tyskland upp till Tra-
vemünde, där vi skall checka in på vår färja som skall ta oss 
hem till Sverige igen. Middagsbuffé ombord innan det är dags 
att krypa till kojs.

Dag 11: Trelleborg – Hemorten
En sista frukost ombord, därefter återstår bara sista biten till 
våra respektive hemorter.  

RESEFAKTA
Avresedatum: 30/7
Pris: 11 495:-
Tillägg, enkelrum/enkelhytt: 2 000:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, halv-
pension, utflykter enligt program, entréavgifter till Burg Tau-
fers, Arkeologiska museét och Schloss Trauttmansdorff Gär-
ten, vinprovning samt reseledare.
Övernattningar: 
Dag 1 och 10: TT-Line
Dag 2 och 9: Arena Park Hotel Nürnberg
Dag 3-8: Wirtshaushotel Alpenrose, St Lorenzen 
Tidtabell F: Sidan 2

Nyhet
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Här blandas kultur med mycket historia. Polen har upp-
levt både stormaktstid och krigets hemska fasor. Men da-
gens Polen har så mycket mer att erbjuda, bra shopping, 
god mat och magnifika byggnader. Så följ med på en in-
tressant 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 an-
nat Kulturpalatset, Slottet, Gamla Staden och många andra fina 
byggnader. Men mycket förstördes i staden under andra världs-
kriget. 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 Kra-
kow, Polens näst största stad efter Warszawa. Även här gör vi 
en guidad tur med lokalguide på ca tre timmar under eftermid-
dagen. Vår guide visar oss runt och berättar om alla byggnader 
och historiska platser. Den gamla staden ”Stare Miasto”, Maria-
kyrkan och slottet Wawel är de mest kända platserna i denna 
mycket omtyckta stad. Vårt centrala hotell väntar med gemen-
sam middag efter att vi fått våra rum. Här bor vi två nätter.

Dag 4: Krakow – Wieliczka 
Frukost och sedan har vi en hel ledig dag till egna strövtåg i 

Krakow. För den som vill erbjuder vi en extra utflykt till Salt-
gruvan i Wieliczka. Denna fantastiska saltgruva som användes 
av den tyska ockupationsmakten för förvaring av bland annat 
krigsmaterial. Här får vi en guidad rundvisning.  1978 blev salt-
gruvan med på Unescos nyinstiftade världsarvslista. 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 hit-
tar 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 kul-
turellt 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, ”Trippelsta-
den”. 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.

RESEFAKTA
Avresedatum: 28/5, 3/9       
Pris: 6 995:-
Tillägg, enkelrum/hytt: 1 600:-
Tillägg, utflykt Saltgruvan: 350:- (minst 10 pers)
Valuta: Polska Zloty
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, halv-
pension, guidade utflykter med lokalguider i Warszawa, Kra-
kow och Gdansk, entré, hörlurar och rundvisning på Auschwitz 
samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1 och 6: Ombord Stena Line
Dag 2: Mercure Warzsawa Grand, Warszawa 
Dag 3-4: Ibis Krakow Stare Miasto ”Old Town”, Krakow
Dag 5: Qubus Hotel Lodz, Lodz
Tidtabell F: Sidan 2

Polen runt
7 dagar - 6 995 kr
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RESEFAKTA
Avresedatum: 19/8
Pris: 8 795:-
Tillägg, enkelrum: 2 150:-
Tillägg, extrautflykt: Båttur på Moldau med middag i Prag: 
350:- (anmälan i samband med bokning av resan)
Valuta: Euro, Ungersk Forint, Tjeckisk Koruna
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
fem middagar (varav en folkloreafton), utflykter enligt pro-
gram, rundvisning och provning på Schlumberger, lokalguide 
i Wien och Budapest samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Wyndham Garden Hennigsdorf, Berlin
Dag 2: Olympik 1, Prag
Dag 3-4: Mercur Hotel Buda Castle Hill, Budapest
Dag 5-6: Novum Hotel Prinz City Centre,  Wien
Dag 7: Hotel Müggelsee, Berlin
Tidtabell A: Sidan 2

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

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

Dag 2: Berlin – Prag
Vi lämnar Berlintrakten 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).

Dag 3: Prag – Budapest
Efter en stärkande frukost reser vi vidare söderut och passerar 
bland annat Bratislava på vår väg mot den ungerska huvud-
staden 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 spaanlägg-
ningar, och  Margareta ön och Hjältarnas torg är andra sevärd-
heter.  Vi avslutar kvällen gemensamt med en trerätters middag 
och folkloreafton på restaurang.

Dag 5: Budapest – Wien 
Vi får en ledig förmiddag i Budapest, innan vi runt lunchtid tar 
plats i bussen med sikte på Österrike och dess huvudstad Wien. 
Denna pampiga stad är ett nöje att besöka. Här finns bland an-
nat slottet Schönbrunn som har tillhört den Habsburgska famil-
jen i århundraden, spanska ridskolan med sina lippizanerhästar 
och det berömda Sigmund Freudmuseet. Vi checkar in på vårt 
hotell där vi skall bo två nätter, och denna kväll äter vi middag 
på egen hand. 

Dag 6: Wien
När vi ätit frukost möter en lokalguide upp för en förmiddagstur 

Prag - Budapest - Wien
8 dagar - från 8 795 kr

tillsammans i denna vackra stad. Vi ser flera kända byggnader 
och får en del av Wiens historia berättad för oss. Efter lunch på 
egen hand 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 inte 
mindre än fem sorter! Denna kväll äter vi gemensam middag 
på restaurang Griechenbeisl, en historisk plats som redan på 
1400-talet omnämndes som restaurang.  

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
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RESEFAKTA
Avresedatum: 25/6
Pris: 4 550:-
Tillägg, enkelrum: 1 100:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum med frukostpen-
sion, en middag, tågresa DB AutoZug samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1-3: Hotel Osterkrug, Husum
Tidtabell A: Sidan 2

Vinfest i Stade
4 dagar - 3 895 kr

Följ med oss på en sommarresa till den mysiga tyska sta-
den Husum, belägen vid Nordsjöns strand. Denna char-
miga hamnstadsidyll där ebb och flod genom århundra-
dena bestämt rytmen!. Här låter vi oss förtjusas av den 
gamla stadskärnan med sina trånga gränder och vackert 
dekorerade husgavlar. Ute i Nordsjön hittar vi tyskarnas 
lilla Mallorca, den omtyckta semesterön Sylt som vi gör 
en heldagsutflykt till.  

Dag 1: Hemorten – Husum
Vi styr bussen söderut och tar oss över på dansk mark. Vi tar 
oss vidare via Bältbroarna till Jylland och når snart den tyska 
mysiga staden Husum. Efter inkvartering på vårt centrala hotell 
väntar en gemensam middag.

Dag 2: Husum 
Efter frukost tar vår reseledare oss med på en liten stadsprome-
nad i Husum. Staden blev hamnstad över en natt 1362 då stora 
delar av kusten hamnade under vatten, men idag är det en trev-
lig stad med maritim atmosfär och vackra gavelhus. Resten av 
dagen kan vi på egen hand strosa runt och besöka små butiker 
eller njuta på någon uteservering.  Middag på egen hand.

Dag 3: Utflykt till Sylt 
Idag skall vi besöka ön Sylt, som ibland kallas ”Tysklands Mal-
lorca”. Vi färdas med tåget som går från Niebüll över Hinden-
burgdamm till Westerland som är huvudort på Sylt. Hit åker 
många tyskar själva under sommarmånaderna för att njuta av 
sol, bad och den inbjudande sandstranden. Vi stannar till i den 
gamla fiskebyn Kampen som blivit Sylts centrum för författare 
och intellektuella, och får också lite tid för egna strövtåg i hu-
vudorten Westerland. Vi är tillbaka i Husum under senare delen 

av eftermiddagen, middag på egen hand på vårt hotell eller 
någon mysig restaurang i närheten. 

Dag 4: Husum – Hemorten 
Vi avslutar vår vistelse med en frukost innan det är dags att 
resa hemåt. Färden går liksom på utresan via Danmark och 
södra Sverige till våra respektive hemorter.

Vi besöker den mysiga staden Stade, belägen strax ut-
anför Hamburg. Staden har under flera omgångar tillhört 
Sverige och stadens museum bär det svenskklingade 
namnet Schwedenspeicher-Museum. Och på denna resa 
får vi delta i den vinfest som arrangeras under en som-
marhelg varje år. 

Dag 1: Hemorten – Stade
Vi startar vår resa söderut via Danmark och över till Tyskland. Vi 
når snart Stade, och vårt centrala hotell där vi ska bo tre nätter. 
Efter incheckning är kvällen fri för middag på egen hand – och 
säkert ett besök på vinfesten.

Dag 2: Stade
Efter frukost tar vår lokalguide oss med på en guidad stadspro-
menad i den vackra gamla stadskärnan. Resten av dagen ägnas 
åt vinfesten! Det här är ett årligt återkommande arrangemang 
som lockar tusentals besökare. Här ligger fokus på viner i första 
hand från de tyska vindistrikten, och här kan man gå runt och 
prova vin. Samtidigt finns det möjlighet att köpa med sig några 
flaskor hem.  Det är en riktigt feststämning i staden med under-
hållning och musik, och gott om trevliga restauranger.

Dag 3: Utflykt till Hamburg
Under förmiddagen idag finns det möjlighet att följa med på 
en utflykt till Hamburg, Tysklands näst största stad. Staden är 
en av Europas största containerhamnar, och har flera vackra 
byggnader som bland annat S:t Peterskyrkan. Vi får en stund 
att strosa runt på egen hand och äta lunch innan vi kör tillbaks 
till Stade och festligheterna som ännu pågår i staden.

Dag 4: Stade - Hemorten
Det är efter frukost dags att lämna Stade för denna gång, och vi 
kör norrut mot färjan som skall ta oss vidare till Danmark. Efter 
ytterligare några timmar når vi svensk mark och framåt kvällen 
är vi tillabaks på respektive hemort.

RESEFAKTA
Avresedatum: 16/7
Pris: 3 895:-
Tillägg, enkelrum: 900:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
lokalguide i Stade och utflykt enligt programmet samt rese-
ledare.
Övernattningar:
Dag 1-3: H+Hotel Stade Herzog Widukind, Stade
Tidtabell A: Sidan 2

Husum och Sylt 
4 dagar - 4 550 kr

Nyhet

Nyhet
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RESEFAKTA
Avresedatum: 18/7, 22/8
Pris: 7 495:-
Tillägg: 1 050:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, ut-
flykter enligt program, båttur på Wolfgangsee, entré Örn-
nästet, lokalguide i Salzburg samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Hotel an der Havel, Oranienburg (22/8: Wyndham 
Garden Hennigsdorf/Berlin)
Dag 2-5: Hotel Lammentalerhof, Abtenau
Dag 6: Leonardo Hotel, Hannover
Tidtabell A: sidan 2

Salzkammergut
med Salzburg & Örnnästet
7 dagar - 7 495 kr

Österrike är fantastiskt! Här finns underbar natur, spän-
nande historia, höga alptoppar och vackra sjöar! På den-
na resa får vi uppleva både historiens vingslag med ett 
besök på Örnnästet, vi kommer att guidas genom Salz-
burg och får en vacker båttur på Wolfgangsee. 

Dag 1: Hemorten – Berlin 
Efter uppsamling bär det iväg 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 ut-
med vägen för kaffe och lunch. Vi når ”Salzburger land” 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 Salz-
kammergut. Vi tar oss till orten S:t Gilgen, vacker belägen mel-
lan 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, och 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 middagen.

Dag 4: Utflykt Salzburg 
Vi samlas efter frukost i bussen som tar oss de knappa tre mi-
len till Salzburg, där vår lokalguide väntar. Här i Mozarts fö-
delsestad får vi se många välkända platser såsom Mozartplatz, 
barockkatedralen Salzburger Dom och gågatan Getreidegasse. 
Salzburg har en av de bäst bevarade stadskärnorna i hela Öst-
errike, 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 Königsee 
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 dess-
utom en fantastisk utsikt över nationalparken Berchtesgarden. 
Vi passerar 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
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RESEFAKTA
Avresedatum: 27/9
Pris: 11 695:- 
Tillägg, enkelrum: 2 695:-
Tillägg heldagsutflykt Jersey inkl lunch: 1 300:- (bör be-
ställas i samband med bokning av resa, min 20 personer)
Valuta: Euro
I resan ingår: Boende i dubbelrum, sju middagar, utflyk-
ter enligt program, ost-och calvadosprovning, entré Abbey 
du Mont-St Michel, Arromanche och Dagen D-museet samt 
reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Holiday Inn, Lübeck
Dag 2: Ramada Plaza Liege City Center, Liege
Dag 3-4: Brit Hotel Cancale Alghotel, Cancale 
Dag 5-7: Hotel The Originals Caen de France, Caen
Dag 8: Mercure Antwerp City Centre, Antwerpen
Dag 9: Hotel am Schloss, Ahrensburg
Tidtabell A: sidan 2

Normandie 
med Jersey & Mont St Michel 
10 dagar - 11 695 kr

Normandie har en välförtjänt plats i världshistorien på 
grund av landstigningen utmed kusten i samband med 
andra världskriget. Vi får hör 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 – Lübeck
Vi påbörjar vår resa och tar oss söderut genom Danmark och 
tar sikte på vårt hotell beläget i centrala Lübeck. Här checkar 
vi in, och den som vill hinner säkert med en kvällspromenad i 
den gamla Hansastaden innan vi äter gemensam middag på 
hotellet. 

Dag 2: Lübeck - Liège
Efter frukosten fortsätter vi vår resa söderut via Bremen och 
Münster till Liège i Belgien, där vi skall sova denna natt. Vi får 
våra rum och äter en gemensam middag.   

Dag 3: Liège - Cancale
Vi reser vidare och tar oss in i Frankrike. Vi stannar för lunch 
och kaffe på lämpligt ställe och når senare vårt hotell i Cancale, 
där vi nu 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). 
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 sandsträn-
der 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, St Heiler, 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 äter 
vi denna kväll på egen hand.

Dag 5: Cancale – Caen med utflykt Mont Saint Michel
Vi reser vidare längs med kusten till den märkliga staden Mont 
Saint Michel. Staden ligger på en granitklippa mitt ute i havet 
och i samband med tidvattnet är halvön ibland helt omgiven av 
vatten. Här finns det världsberömda gotiska klostret som påbör-
jades redan på 1700-talet. Klostret finns idag med på Unescos 
lista. 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 D.DAY museet med krigshistoria
Idag tar vi oss runt en del av andra världskrigets historiska 
platser. Vi besöker amerikanska kyrkogården, där ligger nästan 

10 000 amerikanska soldater begravda. Nästa stopp vid Dagen 
D museet, där vi får se oss omkring i detta fantastiska museum 
med sin historia från kriget. Vi stannar även till vid Arromanche, 
där de allierade trupperna landsteg och byggde upp en tillfällig 
hamn. Här får vi dessutom se en film ifrån händelsen. Nästan 
160 000 soldater landsteg i Normandie längs en cirka 80 km 
lång strandremsa. Väl tillbaka i Caen är resten av eftermidda-
gen 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’Évêqueen, 
där vi skall besöka Calvados Experience. Vi får en trevlig rund-
tur där vi får lära oss mer om tillverkningen, och får provsma-
ka 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 Camembert ost. Vi tar oss åter 
till vårt hotell och denna kväll äter vi en gemensam middag på 
vårt hotell.

Dag 8: Caen - Antwerpen   
Då var det dags att påbörja vår resa norrut mot våra hemtrak-
ter. Vi tar kustvägen ifrån Caen via Calais och Dunkerque till 
Belgiska Antwerpen. Vi stannar till för lunch i Bolougne Sur Mer 
och hinner nog ta en promenad i denna historierika stad, innan 
vi når vårt hotell i Antwerpen. Middag på hotellet.

Dag 9: Antwerpen – Ahrensburg
Vi fortsätter vår hemresa norrut och via belgiska och holländska 
vägar når vi Tyskland och Ahrensburg, där vi övernattar och 
äter resans sista gemensamma middag. 

Dag 10: Ahrensburg - Hemorten
Nu återstår bara sista etappen på vår resa hemåt och vi pas-
serar via Danmark innan vi åter befinner oss på svensk mark. 
Framåt kvällen så återkommer vi till våra respektive hemorter. 
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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. 
Staden Vrsar 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. Petalon lig-
ger cirka 20 minuters promenad ifrån Vrsar. Middagar ingår alla 
kvällar, på Resorten så är det buffé varje kväll med många olika 
goda rätter att välja på. Det finns även möjlighet att följa med 
på två intressanta och trevliga utflykter.

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

Dag 2: Soltau – Ulm
Efter frukost så fortsätter vår resa ner till Ulm. Här övernattar vi 
och äter gemensam middag.

Dag 3: Ulm - Vrsar 
Då fortsätter vår resa mot Kroatien och vi passerar både Öster-
rike 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, buffé 
middag väntar alla kvällar.

Dag 4-9: Vrsar
Nu väntar sköna och avslappnande dagar. Våra rum ligger ut-
spridda 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 Vrsar 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 fortfa-
rande 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 lo-
kalguide 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. 

RESEFAKTA
Avresedatum: 18/9
Pris: 10 195:- 
Tillägg, enkelrum: 2 100:-
Tillägg, utflykter: 700:- inkl. lunch (minst 20 personer)
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension samt 
reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Hotel Meyn, Soltau
Dag 2: Hotel Seligweiler, Ulm
Dag 3-9: Resort Petalon, Vrsar
Dag 10: Ara Comfort hotel, Ingolstadt
Dag 11: Good Morning +, Bad Oldesloe
Tidtabell A: Sidan 2

Kroatien koppla av i Istrien
12 dagar - FRÅN 10 195 kr

Dag 10: Vrsar – Ingolstadt
Då var det dags att säga adjö till Petalon och 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 övernatt-
ningshotell, 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.
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RESEFAKTA

Avresedatum: 10/4, 30/4, 28/5, 25/6, 23/7, 20/8, 17/9, 
22/10, 26/11, 3/12, 10/12.
Pris 23/7, 20/8, 10/12: 3195:- 
Pris 10/4, 25/6: 3 295:-
Pris 30/4, 28/5, 17/9, 22/10 26/11, 3/12: 3 350:-
Tillägg, enkelrum: 1 050:-
Tillägg, rundtur: 4 timmars rundtur med svensktalande 
guide: 250:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension
Övernattningar:
Dag 1-3: Berlin Mark, Hotell (nära Kurfürstendamm)
Tidtabell A: Sidan 2

RESEFAKTA
Avresedatum: 6/8
Pris: 3 395:-
Tillägg, enkelrum: 1 050:-
Tillägg rundtur: Fyra timmars rundtur med svensktalande 
lokalguide: 250:-
Valuta: Euro
I resan ingår: Boende i dubbelrum, frukost.
Övernattningar:
Dag 1-3: Park In by Radisson Alexanderplatz, Berlin
Tidtabell A: Sidan 2

En resa till Berlin kan man göra när som helst på året. 
Denna resa tar dig med till en av Europas mest expansiva 
storstäder. Berlin är en stad som passar alla med shop-
ping, 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 Ro-
stock. Efter 25 mil 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 affärsga-
tan Kurfürstendamm samt ruinen Gedächtniskirche kan rekom-
menderas. Ett besök på det stora varuhuset KaDeWe är något 
över det vanliga. Alexanderplatz var ett stort och betydelsefullt 
torg under tiden då det tillhörde Östtyskland. Torget blev väl-
digt 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 Rostock 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 respek-
tive hemort framåt kvällen.

Följ med oss till Berlin och deras stora Ölfestival. En hel 
gata, (världens längsta ölgata - 2,2 km lång) Karl Marx 
Allé, är full med skummande öl. 340 bryggerier, 87 län-
der och 2 400 olika sorters öl finns och dessutom massor 
av god tysk mat.

Dag 1: Hemorten – Berlin 
Efter tidtabellsenlig uppsamling färjar vi via Danmark till Ro-
stock. Efter 25 mil på autobahn når vi Berlin. Vi bor centralt med 
gångavstånd till Ölfestivalen.

Dag 2-3: Berlin
Nu har vi två hela dagar att se oss runt i denna stora stad. Vi vill 
verkligen rekommendera vår guidad rundtur med vår svenskta-
lande guide som pågår i cirka fyra timmar. Här får vi höra och 
se med om denna magnifika och historierika världsstad. Vi ser 
de flesta av monumenten och de historiska platserna som ex-
empel vis Checkpoint Charlie,  Brandenburger Tor och självklart 
delar av muren. Berlin är som många storstäder uppdelad i flera 
centra, dom mest kända är Alexanderplatz, Potzdamer Platz och 
Mitte. Vi bor centralt nära Kurfürstendamm , den stora affärsga-
tan i Berlin. Ett besök på det stora varuhuset KaDeWe är ett tips 
för den shoppingsugne. Det är lätt att ta sig runt på egen hand 
med kollektivtrafik i Berlin.

Dag 4: Berlin – Hemorten 
Vi tar oss upp mot Rostock 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 - från 3 195 kr

Berlin ölfestival - 4 dagar  3 395 kr
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Eftersom vi har svårt att få nog av det vackra och gemyt-
liga Österrike, har vi i år en sensommarresa till Zillerda-
len, beläget mitt i Tyrolens hjärta! På denna resa bor vi 
i byn Stumm, en typisk tyrolerby, och kommer njuta av 
vackra vyer både med buss, tåg och båt. Dessutom gör vi 
en utflykt till Innsbruck och har tid för härliga promena-
der i det vackra alplandskapet.

Dag 1: Hemorten – Hannovertrakten
Vi reser söderut via Skåne, Danmark och når så småningom 
vårt övernattningshotell strax utanför Hannover. Här checkar vi 
in och äter en gemensam middag.

Dag 2: Hannovertrakten – Stumm
Vi fortsätter på autobahn söderut och passerar orter som Nürn-
berg och München innan vi passerar gränsen till Österrike. Snart 
når vi den vackra Zillerdalen och vårt mysiga hotell i Stumm. 
Här skall vi nu bo i fyra nätter, och efter att vi installerat oss 
väntar en god middag.

Dag 3: Utflykt Achensee
Efter frukost tar vi oss ut på en härlig dagsutflykt. Vi tar bus-
sen till Jenbach, och härifrån skall vi resa vidare med tåg. Det 
gamla ångtåget går sakta uppför berget mot Pertisau, den lilla 
orten som ligger så vackert vid sjön Achensee. Men sista biten 
fram får vi byta tåget mot båt, och färdas över den kristallklara 
sjön och njuter av vackra vyer. Vi får en stund på egen hand för 
lunch och egna strövtåg innan vi tar oss nedför berget med vår 
buss, och tillbaks till vårt hotell. Innan middag hinner den som 
vill säkert med en promenad i byn.

Dag 4: Utflykt Innsbruck
Idag gör vi en utflykt till Innsbruck – Tyrolens huvudstad – och 
Österrikes femte största stad. Här har vinter-OS arrangerats 
hela två gånger, 1964 och 1976. Här hittar vi också stadsdelen 
Altstad med det berömda Gyllene Taket. En tre våningar hög 
balkong med ett gyllene tak på en av de gamla vackra bygg-
naderna. Vi äter lunch på egen hand, och får en stund för lite 
shopping och flanerande innan vi reser tillbaks till Zillerdalen. Är 
vädret vackert rekommenderar vi även idag en promenad innan 
vi äter en god middag tillsammans.

Dag 5: Utflykt Hintertux och Mayrhofen
Vi reser idag på natursköna vägar upp mot glaciären Hintertux, 
en av alpernas skidparadis som har öppet året om. Här kan man 
ägna sig åt ”sommarskidåkning”, men vi kanske nöjer oss med 

Österrike-Zillerdalen 
7 dagar - 6 995KR

att ta kabinbanan (ingår inte i resans pris) upp för att njuta av 
utsikten, en promenad och en fika? Den som hellre vill tillbringa 
dagen i den lite större orten Mayrhofen släpper vi av på vägen, 
och vill man inte invänta bussen tillbaks kan man alltid ta tåget 
tillbaks till Stumm. Dagen avslutas som brukligt med en gemen-
sam middag på vårt hotell.

Dag 6: Stumm – Hannover
Dags att lämna detta vackra landskap och dra oss norrut igen. 
Vi tar sikte på vårt hotell i Hannover, där vi övernattar och äter 
resans sista middag.

Dag 7: Hannover – Hemorten
Nu återstår bara sista biten genom Tyskland, Danmark och Sve-
rige innan vi når våra respektive hemorter. 

RESEFAKTA
Avresedatum: 18/7, 27/9
Pris: 6 995:-
Tillägg, enkelrum: 1 200:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, ut-
flykter enligt program, tåg- och båtresa Achensee samt re-
seledare.
Övernattningar:
Dag 1: Hannovertrakten 
Dag 2-5: Hotel Zum Pinzger, Stumm
Dag 6: Hannovertrakten
Tidtabell A: Sidan 2
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Höjdpunkter i Alpvärlden 
Mainau & Bernina Express
8 dagar - 9 995 KR

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 Lübeck och vårt hotell där middag väntar.

Dag 2: Ahrensburg - Ulm
Efter frukost fortsätter färden söderut och vi passerar bland an-
nat Würzburg innan vi når Ulm. Vi hoppas vara framme i tid så 
vi hinner med en promenad i den vackra gamla stadskärnan, 
där den mäktiga Domen tornar upp sig. Inkvartering och mid-
dag på vårt hotell.  
 
Dag 3: Ulm – Mainau – Sargans
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 na-
tur, blomsterprakt och kunglig historia. Efter timmar fyllda av 
intryck reser vi vidare mot Schweiz, och tar sikte på orten Sar-
gans, där vi skall bo i två nätter. Väl på plats serveras vi en god 
middag.

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 järnvägslin-
jer! Vi kliver på tåget i Chur och resan utlovar fantastiska vyer, 
speciellt sträckan mellan Thusis och Tirano, som också finns 
med på Unescos 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 spekta-
kulära vyer. Tillbaks på vårt hotell väntar middag.. 

Dag 5: Sargans – Schloss Neuschwanstein - Reutte
Vi tar oss idag vidare mot Österrike och Tyrolen. Men på vä-
gen stannar vi till och besöker Schloss Neuschwanstein. Det-
ta 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 i Reutte, 
där middag väntar.

Dag 6: Utflykt Heiterwengersee & Plansee och Garmisch 
Partenkirchen
Nu är det dags för en härlig båttur på alpsjöarna Heiterwenger-
see 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 Gar-
misch Partenkirchen,  härifrån tv-sänds t.ex. varje nyårshelg de 
välkända backhoppstävlingarna. Vi gör en paus här för fika eller 
lunch på egen hand innan det är dags att bege oss tillbaks till 
vårt hotell i Reutte. Kvällen avslutas med gemensam middag.    
 
Dag 7: Reutte - 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 min-
nen i bagaget. 

RESEFAKTA
Avresedatum:  8/8
Pris: 9 995:-
Tillägg, enkelrum: 2 050:-  
Valuta:  Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, en-
tré Mainau, tågresa Bernina Express, entré och guidad tur 
på slottet Neuschwanstein, båttur på Heiterwengersee samt 
reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Hotel am Schloss, Ahrensburg  
Dag 2: InterCity Hotel, Ulm
Dag 3-4: Hotel Post, Sargans
Dag 5-6: Hotel Goldener Hirsch, Reutte
Dag 7: Wyndham Garden Henningsdorf/Berlin
Tidtabell A: Sidan 2
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RESEFAKTA
Avresedatum: 28/5
Pris: 4 495:- 
Tillägg, enkelrum: 995:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, en 
middag, en lunch, en kaffe med kaka, lokalguide i Lüneburg 
och Hamburg, häst och vagn med guide samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1-3: Seminaris Hotel, Lüneburg
Tidtabell A: Sidan 2

LÜneburger Heide och 
Hamburg 
4 dagar - 4 495 kr

På denna resa så besöker vi Lüneburg med sin fina Hei-
de, naturreservatet med sina härliga ljungfält och vackra 
skogar. Här åker vi häst och vagn, äter lunch och fikar. 
Vi bor centralt i Lüneburg så det mesta finns inom gång-
avstånd. Men vi hinner även med ett besök i Hamburg, 
den stora hamnstaden. Här tar vi hjälp av en lokalguide 
i några timmar.

Dag 1: Hemorten – Lüneburg
Efter uppsamling så beger vi oss söderut, vi passerar landvägen 
genom Danmark och tar färjan över till Tyskland. Vid ankom-
sten så får vi våra rum innan vi äter en gemensam middag på 
hotellet.

Dag 2: Lüneburg med Heide
Innan vi beger oss ut mot Heiden så tar en lokalguide oss med 
på en rundtur inne i Lüneburg. Sedan är det dags att besöka 
det närliggande Heide, ett stort naturreservat med ljungen svä-
vande som öppet hav. Men här finns även fina skogar av både 
bok och björk. Vi äter en gemensam lunch innan vi med hjälp 
av häst och vagn tar oss runt i detta vackra naturlandskap. Efter 
denna tur så smakar säkert kaffe med kaka bra. Efter återkomst 
till Lüneburg så är kvällen fri.

Dag 3: Lüneburg – Hamburg
Då var det dags för Hamburg, Tysklands näst största stad. Sta-
den har en av Europas största Containerhamnar. Vår lokalguide 

visar oss runt och vi får säkert höra mer om stadens historia, 
staden har flera vackra byggnader som bland annat St Peters-
kyrkan och Nikolaifleet. Även ett besök på Reeperbahn, den 
kända stadsdelen i St Pauli hinns nog med. Vi stannar till vid 
det fina utkikstornet i Konserthuset, där man på 37 meters höjd 
uppe på plattformen, kan titta runt i 360 grader över denna 
stora stad. Lite egen tid i Hamburg innan vi far tillbaks till Lüne-
burg, även denna kväll är fri för egna utsvävningar.  

Dag 4: Lüneburg – Hemorten
Då var det dags att säga adjö till Lüneburg och Tyskland för 
denna gång. Vi hinner säkert med lite gränshandel innan vi tar 
färjan mot Danmark. Sedan återstår resan via Danmark och 
upp genom Sverige till våra hemorter.

RESEFAKTA
Avresedatum: 30/4
Pris: 4 995:-
Tillägg, enkelrum: 1 200:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum inkl. frukost, två 
middagar, en sparrislunch samt reseledare.
Övernattning: 
Dag 1-3: Hotel Van der Valk, Hildesheim
Tidtabell A: Sidan 2

Sparrisresa Hildesheim
4 dagar - 4 995 kr
Sparris – denna goda och spröda grönsak odlas både som 
vit och grön. Under denna resa så smakar vi på denna 
goda primör. Vi tittar till de mysiga städerna Hildesheim 
och Celle och vi bor trevligt på lite lyxigt hotell, med båda 
pool, bastu och gym. Så följ med oss på en lite lyxigare 
vår resa.

Dag 1: Hemorten – Hildesheim
Resan startar söderut och vi passerar Danmark innan vi färjar 
över till Puttgarden, därefter via Hamburg och Hannover ner till 
Hildesheim. Lite sen middag väntar.

Dag 2: Hildesheim-Celle
Efter frukost beger vi oss till en Sparris odlare. Här får vi en gui-
dad visning av hur odlingen går till och vi avslutar besöket med 
en god lunch med vit sparris och goda tillbehör. Sedan beger vi 
oss mot den mysiga staden Celle, med sina vackra korsvirkes-
hus. Vi tar en promenad tillsammans med vår reseledare och får 
även lite egen tid. Middag väntar på vårt hotell när vi är åter.

Dag 3: Hildesheim
Denna dag tillbringar vi i Hildesheim. Tillsammans med vår 
reseledare tar vi en promenad runt i denna vackra stad. Här 

finns den praktfulla Michaeliskirche och det stora ”slaktarskårets 
hus”. Sedan har vi egen tid resten av dagen för lunch och mid-
dag på egen hand. På hotellet har vi tillgång till både pool, bastu 
och gym för den som önskar. Dessutom har hotellet en trevlig 
restaurang med uteservering.

Dag 4: Hildesheim – Hemorten
Då var det dags att säga farväl av Hildesheim och bege oss 
hemåt. Vi tar samma väg som på utresan via Danmark och 
framåt kvällningen ser vi snart kända hemtrakter.

Nyhet
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En fantastisk resa till ett nytt resmål, Färöarna. Den 
danska ön mitt i Nordatlanten norr om brittiska öarna, 
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. Efter 
att vi fått våra hytter så är det fri tid att bekanta sig med vår 
båt och lunch på egen hand. Framåt kvällen samlas vi för ge-
mensam 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.   

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

Färöarna 
9 dagar - 17 195 kr

RESEFAKTA
Avresedatum: 10/8
Pris: 17 195:-
Tillägg, enkelrum/hytt: 2 500:-
Valuta: DKK
I resans pris ingår: Båtresor, boende i dubbelrum/hytt, 
halvpension, fyra luncher, lokalguider och utflykter enligt pro-
gram samt reseledare.
Övernattningar: 
Dag 1: Hotel Jutlandia, Fredrikshamn
Dag 2 och 7-8: Ombord Smyril Line
Dag 3-6: Hotel Brandan, Torshavn
Tidtabell A: Sidan 2

Dag 4: Utflykt
Tillsammans med vår lokalguide så tar vi en promenad i den 
gamla delen av Torshavn, Tinganes. Gemensam lunch innan vi 
beger oss mot Kirkjubour, en viktig historisk plats i Färöarnas 
historia. Under medeltiden var Kirkjubour biskopssäte och lan-
dets andliga centrum. Vi avslutar turen vid National muséet. 
Middag på vårt hotell väntar.

Dag 5: Utflykt
Idag tar vår lokalguide oss med på en otrolig båttur till Vest-
manna klippor och grottor. Här ser vi ett myller av fåglar och 
branta klippväggar. Vi besöker också Vagar som är den mest 
västliga av de stora öarna. En härlig dag med fantastiska vyer 
och fågelliv. Vi äter gemensam lunch under dagen.

Dag 6: Utflykt
Denna dag blir i sagans och historians tecken, vi reser till den 
gamla och lilla byn Dalur, som omnämndes i skrift redan år 
1404. Här får vi vara med och uppleva hur man bodde och levde 
för omkring 100 år sedan. Man tillbringade kvällarna med arbe-
ten som att sy, sticka och berätta sagor för varandra. Dansen 
var också viktig och vi får se den typiska kedjedansen, vi får 
gärna vara med och dansa. Även denna dag slås vi av de vack-
ra och mäktiga vyer vi passerar. Middag väntar på vårt hotell 
framåt kvällen.

Dag 7: Utflykt – Hemfärd
Vår lokalguide tar oss med till ön Eystruroy med ett dramatiskt 
och vackert landskap. Vi besöker en av alla de färgglada by-
arna, byn Gjogv, den mest nordliga byn på denna ö.  Ett vackert 
landskap med höga berg. Vi äter lunch i ett privat hem med en 
fin trädgård. Sedan besöker vi väderkvarnarna vid Eystnes. Ett 
besök på den kända butiken Navia är ju ett måste, här kan vi 
inhandla trevliga stickade hantverk. 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: Fredrikshamn – Hemorten
Vi intar en god sjöfrukost innan vi anländer till Hirtshals igen. 
Vi tar oss sedan mot Fredrikshamn och tar färjan åter till Göte-
borg. Passa på och ät en god lunch ombord. Sedan återstår bara 
hemresan till våra respektive hemorter.

Nyhet
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Hälsoresa till POLEN 
6 dagar - från 5 695 kr

RESEFAKTA 
Avresedatum: 19/4, 18/10
Pris 19/4: 5 695:- Pris 18/10: 5 795:-
Tillägg, enkelrum: 900:-
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension samt 
fyra luncher, en konsultation av läkare och tio behandlingar, 
tillgång till pool och bastu mm.
Övernattningar:
Dag 1-5: Hotel Trzy Wyapy, Swinoujscie
Tidtabell A: Sidan 2

Spa i Polen blir allt mer populärt bland svenskar, mycket 
beroende på hög kvalitet till ett bra pris. Även i år har vi 
resor till polska Swinoujscie.  Under fyra dagar så får vi 
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 Swinoujs-
cie och anländer framåt kvällningen. Efter ankomst till hotellet 
väntar middag.

Dag 2-5: Swinoujscie
Efter frukost startar vi med en konsultation av läkare och efter 
detta så ordineras man olika sorters behandlingar under de fyra 
dagar man är på plats, hela 10 behandlingar ingår i resans pris 
(samt 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 bastu avdelningen. Självklart 
finns även gym för den som önskar och under vistelsen i Polen 
ingår helpension (frukost, lunch och middag).
Mer information finns på hotellets hemsida, www. trzywyspy.pl
Passa även på att ta en promenad antingen 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 6: Swinoujscie – Hemorten
Nu säger vi farväl till Polen för denna gång. Vi tar återigen vä-
gen via Tyskland och Danmark upp mot Sverige. Sedan återstår 
resan upp till våra hemorter.

Här erbjuder vi en härlig sommarresa till vackra Polska 
Rivieran med städerna Sopot, Gdynia och Gdansk. Detta 
område kallas även trestadsområdet och bildar en mil-
jonstad tillsammans. Med lokalguider och egen tid upp-
täcker vi denna pulserande och fina östersjökust. En tur 
ut till halvön Hel hinner vi också med.

Dag 1: Hemorten – Karlskrona
Bussen samlar upp och vi tar oss söderut mot Karlskrona där 
Stena Lines färja väntar på oss. Vi checkar in och får våra hytter, 
sedan väntar gemensam buffé ombord med dryck inkluderad.

Dag 2: Gdansk och Sopot
Tidig sjöfrukost innan vi med hjälp av lokalguide besöker den 
största staden i området, Gdansk. Vi gör ett kort stopp i Sopot 
innan vi besöker den mäktiga Oliwakatedralen i Gdansk. Den 
byggdes på 1200-talet och har en orgel med 8 000 pipor. Sedan 
tar vi en stadsvandring där vi får se mer av denna livliga stad. 
Om tiden medger besöker vi även en bärnstensbutik. Lunchen 
äter vi på egen hand. Sedan har vi fri tid att besöka den stora 
marknaden St Dominic Fair. Åter mot Sopot där vårt hotell vän-
tar med sköna rum och god middag.

Dag 3: Ledig dag
Nu har vi en hel dag att på egen hand upptäcka Sopot och den 
vackra stranden. Hotellet ligger cirka 1,5 km ifrån själva cen-
trum och vi föreslår en promenad utmed stranden in dit. Här 
kan man gå ut på Europas längsta träbrygga (entré tillkom-
mer), ett besök vi rekommenderar. För den shoppingsugne så 
erbjuder vi transport in till gallerian i Gdansk med massor av 
shopping. Tips för lunch i Gdansk är ett besök på bryggeriet 
Browar Port nere vid stranden. Lunch och middag på egen hand 
denna dag.

Dag 4: Ledig dag/Utflykt 
Idag så har vi två möjligheter. Antingen en helt ledig dag med 
bad och sol utmed den långa härliga stranden eller för den som 
vill finns möjlighet att boka till en extra utflykt. Vi gör en halv-

RESEFAKTA 
Avresedatum: 25/6
Pris: 5 695:-
Tillägg, enkelrum/enkelhytt: 1 350:-
Tillägg, utflykt och entré Andra världskrigsmuseum:  
250:- (min 10 personer)
Valuta: Polska Zloty
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum med frukostpen-
sion, två middagar, båttur, lokalguider och utflykter enligt pro-
gram samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1 och 5: Ombord Stena Line
Dag 2-4: Hotel Sopotorium,Sopot
Tidtabell A: Sidan 2

dagstur in till Gdansk och ett av världens största museum för 
andra världskriget. Ett fantastiskt och stort museum med över 
18 olika rum. Andra världskriget startade ju i princip i Trestads-
området. Åter på hotellet så är dagen fri.

Dag 5: Halvön Hel
Efter frukost så beger vi oss tillsammans med vår lokalguide ut 
mot den märkliga halvön med namnet Hel. En 35 kilometer lång 
strandremsa ut i Gdanskbukten. Hel består helt av sand och vi 
tar oss ut till fiskehamnen Hel längst ut på strandremsan. Från 
Hel tar vi en båttur tillbaka till fastlandet. Sedan är det dags 
att bege oss mot Gdynia och vår färja som skall ta oss hem till 
Sverige igen. Vi checkar in och får våra hytter. Middagen äter vi 
på egen hand.

Dag 6: Karlskrona – Hemorten
Vi äter en tidig sjöfrukost innan vi åter sätter oss tillrätta i vår 
buss. Sedan återstår bara hemresan med fikastopp på väg hem. 

Polska Rivieran
6 dagar - 5 695 kr

Nyhet
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Moseldalen på sommaren är ett underbart resmål, och 
med ett gynnsamt klimat har cykelturismen blivit popu-
lär 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 – Hannover
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 Hannover, där vi skall övernatta. Gemensam 
middag serveras på hotellet.

Dag 2: Hannover – Trier
Vi reser vidare mot Moseldalen och under eftermiddagen når vi 
Trier. Väl på plats installerar vi oss och hinner bekanta oss lite 
med staden innan det är dags för gemensam middag. Trier är 
en av Tysklands äldsta städer, och grundades av den romerske 
kejsaren Augustus redan år 16 f.Kr. 

Dag 3: Trier - Trittenheim
Direkt efter frukost hämtar vi ut våra cyklar och startar vår 
cykelfärd. 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 besöker vi Galerie Riesling Weingut, och här skall vi 
få provsmaka hela 8 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 na-
turen med sluttningar fyllda av vinrankor, och gör naturligtvis 
stopp även idag för lunch. Dagens vinprovning sker hos weingut 
Dr. Pauly-Bergweiler i Bernkastel, och här får vi lära oss mer om 
vinproduktion och provsmaka 5 olika viner. Därefter tar vi oss 
till vårt mysiga hotell innan det är dags för middag.

Dag 5: Bernkastel Keus – Reil  
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 Reil redan lagom till 
lunch. Här skall vi bo på fina Weinberghotel Nalbach, som erbju-
der både bastu och poolbad för den som vill koppla av lite extra 
efter cykeldagarna.  Under eftermiddagen kan vi ta en prome-
nad i omgivningarna, varför inte besöka något trevligt café el-
ler någon lokal vinmakare? Kvällen avslutas med en fyrarätters 
middag på vårt hotell.

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

Dag 7: Hamburg – Hemorten
Nu återstår bara sista biten genom Tyskland och Danmark, inn-
an vi åter når svensk mark och våra hemorter.

Moseldalen - 
cykel- och vinresa
7 dagar - 8 795 kr

RESEFAKTA
Avresedatum: 18/7
Pris: 8 795:
Tillägg, enkelrum: 1 400:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, cy-
kelhyra i tre dagar, två vinprovningar samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1:  H4 Hotel Hannover Messe, Hannover
Dag 2: Vienna House Easy, Trier
Dag 3: Hotel Krone Riesling, Trittenheim
Dag 4: Gasthof Hotel zur Post, Bernkastel Keus
Dag 5: Weinberghotel Nalbach, Reil
Dag 6: Achat Plaza Hamburg/Buchholz, Hamburg
Tidtabell A: Sidan 2
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RESEFAKTA
Avresa:  25/9
Pris: 7 995:-
Tillägg, enkelrum: 1 250:-
Valuta: Kuna och euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension 
på övernattningshotellet i Hof, halvpension i Porec inkl dryck 
till maten (öl/vin/läsk/vatten och kaffe från kran/automat).
Övernattningar:
Dag 1 och 9: Quality Hotel Hof, Hof
Dag 2-8: Valamar Pinia Hotel, Porec
Tidtabell A: Sidan 2

Porec - Sol & bad
10 dagar - 7 995 kr  

Res miljövänligt med oss till solen, och få en vecka i det 
ljuvliga Kroatien till riktigt bra pris! Vi bor strandnära på 
fina Valamar Pinia Hotel, och kan njuta av bad i både ha-
vet 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 och trevliga barer och restaurang-
er.  

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. Vi når under sen kväll 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 ho-
tell. Efter att vi installerat oss väntar middag som även inklu-
derar fri dryck till maten (öl/vin/läsk/vatten och kaffe ur kran/
automat).

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 Eufraius-basilikan 
från 500-talen. Dess fina golvmosaik finns upptagen på Unescos 
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 lokal-
buss eller hyrbil? Varje kväll återsamlas vi på vårt hotell för en 
gemensam middag.

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 små-
ningom når svensk mark igen.

Nyhet
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RESEFAKTA
Avresedatum: 20/5, 26/9
Pris: 10 195:-        
Tillägg, enkelrum: 900.-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Flygresa, boende i dubbelrum, halvpen-
sion, utflykter med lokalguide enligt program samt färdledare.
Övernattningar:
Dag 1-7:  Bluesun hotel Velaris, Supetar  

Anslutning till och från flyget kan bokas mot tillägg. Läs 
mer på vår hemsida eller hör dig för vid bokning.

Kroatien 
med Brac - lata dagar
Buss och flyg
8 dagar - från 10 195 kr

Brac är en av de större öarna i Kroatien, ön ligger i det 
klarblå Adriatiska havet. Höga berg och djupa dalar var-
vas med små mysiga byar och en hel del historia. Här 
ligger den kända stranden Zlatni Rat och strax ovanför 
den höga utsikten ifrån berget Vidova Gora. Vi bor nära 
det kristallklara havet. Under resan får vi mycket egen 
tid men gör även några utflykter, fler går att boka till på 
vårt hotell.

Dag 1: Hemorten – Supetar
För de som bokat anslutning så hämtar vi med vår buss, övriga 
möter upp på flygplatsen. Vi flyger sedan ner till Split. Vår buss 
och lokalguide möter upp för en guidad tur i härliga, pittoreska 
Trogir. Den lilla staden med sin fina ringmur. Därefter mot Split 
och vår lokalguide berättar mer om båda historia och visar oss 
de mest sevärda byggnaderna i denna stad som finns med på 
Unescos lista. Vi tar sedan färjan över till Supetar där vi skall bo 
alla nätter. Middagarna äter vi på vårt hotell.

Dag 2-7 Lediga dagar och en utflyktsdag på Brac
Nu har vi flera dagar att bara må gott, bada, vandra omkring 
i omgivningarna eller kanske hitta på egna utflykter. Vi bor på 
trevliga hotell Velaris med middagar och frukost inkluderat. Ho-
tellet har mycket att erbjuda och ligger nära havet med härliga 
pooler. Vi bor nära hamnen så vill man ta en egen dag till Split 
så tar man enkelt båten över dit. Split sträcker sig över 2000 
år tillbaks i tiden, en vacker stad med smala små gränder och 
stora torg.
En dag så gör vi en trevlig rundtur på ön Brac med hjälp av lo-
kalguide. Under dagen provar vi vin och olivolja. Vi ser härliga 
vyer, bland annat utsikten ifrån berget Vidova Gora och pas-
serar flera mysiga små byar. Brac viktigaste näringar är turism, 
olivodling (som vi kommer se mer av under turen) och fikon. 

Eftersom Brac är en ö så är ju även fisket en stor del av mångas 
liv. Även stenindustrin har varit stor då ön producerat mycket 
marmor till byggnationer över världen.

Dag 8: Supetar  – Hemorten
Vi äter en tidig frukost innan vi tar oss åter till flygplatsen utan-
för Split. Vi flyger hem och når snart Sverige. För de som bokat 
anslutning står bussen återigen och väntar för hemresan.
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Sardinien och Korsika
buss och flyg 
8 dagar - 11 995 kr

RESEFAKTA
Avresedatum: 3/10
Pris: 11 995:-
Tillägg, enkelrum: 3 000:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Flygresa, boende i dubbelrum, frukost-
pension, fem middagar, rundvisning och vinprovning, utflyk-
ter enligt program med lokalguider samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1-2: Hotel Castello, Golfo Aranci
Dag 3-4: Hotel Santateresa, Bonifacio
Dag 5-7: Hotel Florida, Alghero
Anslutning till och från flyget kan bokas mot tillägg. 
Läs mer på vår hemsida eller hör dig för vid bokning.

Sardinien och Korsika är två stora och vackra öar i Med-
elhavet. Under denna resa får vi stifta bekantskap med 
båda öarna. Sardinien tillhör Italien och Korsika är en 
fransk ö. Bägge öarna har både en intressant historia och 
en annorlunda miljö. Korsika är mer bergigt, Sardinien 
är lite mer platt och har en mängd fina och härliga sand-
stränder. Så ta med badkläder och följ med oss på denna 
fina resa till ett ganska okänt resmål. 

Dag 1: Hemorten – Golfo Aranci
För dem som har bokat anslutning kommer vår buss och hämtar 
för transport mot flygplatsen. Vi flyger ner till Olbia på Sardi-
nien. När vi landat så beger vi oss direkt till vårt hotell Castello i 
trevliga Golfo Aranci vid kusten. Middag serveras på vårt hotell.

Dag 2: Ledig dag
Vår första dag är helt ledig för egna aktiviteter. Kanske ett bad 
kan locka i havet eller hotellets pool. Själva centrum i Golfo 
Aranci ligger bara någon kilometer ifrån hotellet. Middag äter vi 
gemensamt på kvällen på vårt hotell.

Dag 3: Golfo Aranci – Bonifcaio
Denna dag skall vi lämna Sardinien för ett kortare besök på 
Korsika, Napoleon Bonapartes födelseplats. Vi tar färjan mellan 
St Teresa och Bonifacio på Korsika. Här möter en lokalguide upp 
och visar oss vackra, idylliska Bonifacio. Vi bor här i två nätter 
på centrala hotell Santateresa, hotellet har ett fantastiskt läge 
med utsikt över havet.  En god middag väntar på restaurang i 
närheten.

Dag 4: Bonifacio – Porto Vecchio
Efter frukost så tar vi oss norrut mot hamnstaden Porto Vecchio, 
vår lokalguide visar oss runt i denna vackra stad. Precis som Bo-
nifacio så är Porto Vechio en stad som ligger vid havet men ändå 
med delar upp på bergssluttningarna, med klippor som stupar 
ner i havet. Här finns både vackra och historiska byggnader, 
gamla staden och den romanska St Jean-Baptiste-kyrkan. Vid 
återkomst till Bonifacio äter vi middag ute på egen hand på en 
av alla trevliga restauranger. 

Dag 5: Bonifacio – Alghero
Då var det redan dags att lämna Korsika för denna gång. Vi tar 
samma färja som på ditresan, men efter att vi kommit i land 
så sätter vi siktet på Alghero. En populär turiststad med fina 
badstränder och många caféer och restauranger. En stadsmur 
omger den gamla delen av Alghero, som har spansk koppling 
då många från Katalonien reste hit under medeltiden. Middag 
väntar på hotellet.

Dag 6: Utflykt Alghero med omnejd
Efter frukost så tar vi en heldag med lokalguide som visar oss 

runt i området, både i Alghero och omgivningarna. Vi passar på 
att smaka goda viner och får en rundvisning på en av flera vin-
gårdar på Sardinien. Denna kväll äter vi middag på egen hand, 
hitta din egen favoritrestaurang.

Dag 7: Ledig dag
Nu har vi åter en ledig dag. Ta en promenad i Alghero, kanske 
ett bad eller lite shopping. Vi bor centralt inne i Alghero. På 
kvällningen samlas vi åter på vårt hotell då det är dags för re-
sans sista middag tillsammans.

Dag 8: Alghero – Hemorten
Nu är det dags att ta farväl av Sardinien för denna gång. Då vårt 
flyg avgår framåt kvällningen så har vi flera timmar att se mer 
av Alghero innan vi tar oss ut mot flygplatsen och flyger tillbaks 
till Sverige. Där väntar buss på dem som har bokat anslutning. 
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Den gröna ön. Så kallas ju Irland, mycket på grund av sin 
vackra gröna natur.  Här får vi uppleva storslagna vyer, 
trevliga människor och gemytlig stämning. Vi smakar 
både god öl och whisky. Ett besök på en av de vackraste 
trädgårdarna i världen och ett besök på en klosterby hin-
ner vi också med på denna trevliga och lite annorlunda 
resa. Vi bor alla nätter strax utanför Dublin.

Dag 1: Hemorten – Dublin
Vi samlar upp dem som bokat anslutning, övriga möter upp 
på flygplatsen. Vi flyger sedan till huvudstaden Dublin. Efter 
incheckning så får vi våra rum och äter en god gemensam mid-
dag.

Dag 2: Utflykt
Idag beger vi oss till Powerscourt Estate and Garden. Kanske 
en av världens vackraste trädgård. Huset är en ombyggnad av 
ett slott från 1200-talet. Ett av Irlands främsta besöksmål. I 
anslutning till denna trädgård ligger ett nyöppnat destilleri, här 
passar vi på att smaka på deras goda whisky. Åter på hotellet 
väntar middag.

Dag 3: Utflykt
Efter frukost beger vi oss mot Glendalough och en av Irlands 
mest berömda klosterby. Den anlades redan på 1500-talet och 
är mycket välbevarad. I besöket ingår en kort film och en gui-
dad tur i Klosterbyn. Om man vill kan man ta en promenad i de 
vackra omgivningarna. Lunchen intas på egen hand innan vi gör 
ett besök på Irlands äldsta kvarn från 1723, Avoca Handwea-
vers and Mill, som fortfarande används vid handväveri. Vi får 
en guidad tur och möjlighet att handla. Middag väntar när vi är 
åter på vårt hotell.

Dag 4: Utflykt
Nu ska vi besöka ett gammalt fängelse i Wicklow som numera är 
ett museum. Här får vi tid att på egen hand gå runt och se det 
historiska och välbesökta museet. Sedan väntar en gemensam 
lunch på en trevlig Irländsk pub, Mickey Finns Pub. I anslutning 
till puben ligger ett trevligt ölbryggeri, som tillverkar en mängd 
olika sorter. Så därför gör vi en stor ölprovning på detta fina 
bryggeri. Middag på hotellet väntar.

Dag 5: Utflykt Dublin
Då var det dags för huvudstaden i republiken Irland. Vi tar hjälp 
av en lokalguide och får lära oss mer om denna vackra stad. 
Dublin är en gammal Vikingabosättning och en viktig stad sedan 
medeltiden. Vi får tid för lunch på egen hand. Sedan väntar ett 
riktigt klassiskt besök på Guiness Storhouse, bryggeriet som är 
världskänt för sin mörka och goda öl. Självklart ingår det en Pint 
för provsmakning. Även denna kväll väntar middag på hotellet.

RESEFAKTA
Avresedatum: 29/7
Pris: 10 595:-
Tillägg, enkelrum: 1 800:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, en 
publunch, entréer, guidade turer och provsmakningar enligt 
program samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1-5: The Esplanade Hotel, Bray
Anslutning till och från flyget kan bokas mot tillägg. 
Läs mer på vår hemsida eller hör dig för vid bokning.

Irland
buss och flyg 
6 dagar - 10 595 kr

Dag 6: Dublin – Hemorten
Då är det dags att ta farväl av Irland för denna gång. Vi flyger 
hem och för dem som bokat anslutning så väntar vår buss för 
transport hemåt.
.

Nyhet
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Kroatien har blivit ett otroligt populärt resmål, detta land 
vars skönhet slår det mesta! På denna resa njuter vi i 
den fantastiska staden Dubrovnik med dess kristallklara 
vatten och de gröna bergen i bakgrunden. Naturscenariot 
i Kroatien är verkligen hänförande och vi får dessutom 
uppleva några intressanta och härliga dagar i spännande 
Montenegro. 

Dag 1: Hemorten – Dubrovnik
Vårt flyg tar oss till Kroatien och på Dubrovniks flygplats väntar 
bussen på att få köra oss till vårt trevliga hotell. Hotel Vis är 
beläget strax utanför staden med ett fantastiskt läge direkt vid 
stranden. Väl framme installerar vi oss och äter därefter kväl-
lens middag tillsammans. 

Dag 2: Dubrovnik
Tillsammans med en lokalguide, utforskar vi Adriatiska havets 
pärla – Dubrovnik. Den medeltida staden, som ligger innanför 
de nästan sex meter tjocka murarna, lockar folk ifrån hela värl-
den med sin skönhet. Under några timmars promenad får vi se 
och lära oss mer om ett av Unescos kulturarv. Under eftermid-
dagen blir det tid att på egen hand att fortsätta utforska staden 
innan vi äter middag tillsammans på hotellet.

Dag 3: Ledig dag
Idag hoppas vi på fint väder för att kunna njuta till fullo av 
poolen, stranden eller kanske en promenad i omgivningarna. 
Kanske någon vill ta sig in till gamla stan i Dubrovnik, ta en 
promenad uppe på muren och upptäcka ännu mer av den char-
miga staden. 

Dag 4: Dubrovnik – Becici 
Att semestra i Montenegro blir mer och mer populärt eftersom 
landet har en storslagen natur, härliga stränder, god mat och en 
relativt billig nota. Vi utforskar Montenegro med vår lokalguide 
som bland annat tar oss till Perast och den medeltida staden 
Kotor som också finns med på Unescos världsarvslista. Fyllda 
av härliga intryck åker vi till vårt hotell för att installera oss och 
inta kvällens middag. Montenegro Beach Resort är ett trevligt 
hotell med fint läge vid strandpromenaden i Becici. 

Dag 5: Utflykt Cetinje
Tillsammans med vår lokalguide ska vi besöka Cetinje som tidi-
gare varit Montenegros huvudstad. Staden ligger vackert omgi-
ven av kalkstensberg och Lovćens nationalpark. Den historiska 
stadskärnan är mycket vacker och här ligger bl.a. presidentens 
residens. Efter ännu en spännande dag återvänder vi till vårt 
hotell och kvällens middag. 

Dag 6: Ledig dag
Idag ska vi bara njuta! Passa på att ta ett dopp i poolen, eller 
det fantastiska Adriatiska havet. Njut av en fantastisk kuliss 
med branta berg i bakgrunden och en av Montenegros längsta 
stränder i förgrunden. Det är trevlig promenad in till Budva så 
kanske en kaffe eller något annat gott på någon trevlig uteser-
vering lockar? På kvällen äter vi gemensam middag på hotellet.

Dag 7: Utflykt Budva
Budva är en spännande stad, en kontrasternas stad! Vi utfors-
kar staden med hjälp av en lokalguide under förmiddagen. Här 
ligger Gamla staden innanför ringmuren, liksom den fina kilo-
meterlånga stranden kantad av restauranger, barer och caféer. 

Dag 8: Becici – Hemorten 
Vi lämnar Montenegro för att ta oss tillbaka till Kroatien och 
flygplatsen, där vårt flyg väntar på att ta oss tillbaks till Sverige.

RESEFAKTA
Avresedatum: 13/10
Pris: 10 495:-
Tillägg, enkelrum: 1 200:-
Valuta: Kuna och euro
I resans pris ingår: Flygresa, del i dubbelrum med halvpen-
sion, utflykter enligt program, entréavgift King Nikolas Pala-
ce, lokalguider i Dubrovnik och i Montenegro samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1-3: Hotel Vis Dubrovnik
Dag 4-7: Hotel Montenegro Beach Resort, Becici
Anslutning till och från flyget kan bokas mot tillägg. 
Läs mer på vår hemsida eller hör dig för vid bokning.

Kroatien
med Dubrovnik & Montenegro
Buss och flyg
8 dagar - 10 495 kr
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Följ med oss på en minnesrik till Kuba till-
sammans med vår duktiga och erfarna rese-
ledare och guide. Vi lär känna Havanna som 
är en magisk och färgstark huvudstad full av 
liv och nöjen. 
Vi spenderar också tre nätter i Trinidad de 
Cuba, som räknas som landets vackraste ko-
loniala stad. Resan avslutas med några lata dagar på den 
underbara stranden i Varadero!  

Dag 1: Hemorten – Havanna
Ankomst till Havanna på kvällen och transfer till vårt hotell för 
incheckning.

Dag 2: Utflykt Havanna
Efter frukost och välkomstmöte spenderar vi dagen i Havannas 
historiska hjärta ”La Habana Vieja”.
Hela stadsdelen blev utnämnd till världskulturarv av UNESCO 
1982. Vi beundrar katedralen med sin vackra barockfasad och 
Plaza del Armas med sina historiska byggnader, och äter ge-
mensam lunch innan vi fortsätter till Havana Club Rom mu-
seum. Här får vi en guidad visning och lära oss allt om romens 
historia på Kuba. Självklart får vi också smaka! Under efter-
middagen finns det lite tid att smälta alla intryck från denna 
underbara stad!

Dag 3: Utflykt i Hemingways fotspår
På förmiddagen åker vi till Hemingways hus strax utanför Ha-
vanna, Finca la Vigía. Här bodde Hemingway i flera år och ef-
ter författarens död överläts huset i stort sett intakt, till det 
kubanska folket som museum. Vi fortsätter turen till den lilla 
charmiga fiskebyn Cojimar och äter lunch på den berömda fisk-
restaurangen La Terraza med utsikt över havet. Vi avslutar vår 
Hemingwaydag på Hotel Ambus Mundos rum 511 där Heming-
way började skriva romanen ”Klockan klämtar for Dig” och med 
en god gemensam middag på Hemingways stamställe ”La Bo-
deguita del Medio”. 

Dag 4: Utflykt Havanna
Idag blir det en stadsrundtur med buss till Havannas olika 
stadsdelar och vi besöker Plaza de la Revolución, Malecón, Ce-
menterio Cristóbal Colón  och Capitolio, den gamla regerings-
byggnaden.  
Vi avslutar rundturen på en av Havannas stora cigarrfabriker. 
Här får vi lära oss allt om det ärofyllda hantverksyrket – ”torce-
dor” eller cigarr-rullare. 

Dag 5: Utflykt Viñales/Pinar del Rio 
Tidigt samling för idag väntar en fantastisk naturupplevelse med 
buss till Viñales/Pinar del Rio, en provins i västra Kuba som är 
känd för sina tobaksplantager och för sin tillverkning av landets 
bästa cigarrer. Här besöker vi Viñalesdalen som finns med på 
Unescos världsarvslista. Dalen är storslagen, med ett kuperat 
landskap som har rik flora och fauna. Vi besöker en tobaksbon-
de där vi får se hans odlingar och torkhus. Vi äter därefter lunch 
på gården San Vincente, och åker till en vacker utsiktsplats och 
ser de gigantiska och sockertoppsformade karstformationerna 
som liknar vaktposter där de reser sig över majs- och tobaks-
fälten. Vi återvänder till Havanna under tidig kväll. 

Dag 6: Havanna- Trinidad
Resan går nu vidare mot Trinidad de Cuba. På vägen åker vi via 

den omtalade Grisbukten, och lunch serveras på la Caleta Bue-
na, som är en sagolik plats i nationalparken Cienaga de Zapata. 
Trinidad är främst känd för att vara en av de bäst bevarade ko-
loniala städerna i världen och har utsetts till ett UNESCO världs-
arv. Under eftermiddagen checkar vi in på vårt strandhotell och 
njuter av all-inclusive, lata dagar och härlig underhållning.

Dag 7: Förmiddagstur Trinidad
Under förmiddagen åker vi in till Trinidad och flanerar på de 
pittoreska kullerstensgatorna kantade av pastellfärgade palats 
och fönsterbalustrader. Att strosa runt i Trinidad är som att be-
söka ett museum. Vi unnar oss en stunds vila på baren La Can-
chánchara där vi provar den lokala romdrinken med honung, 
till tonerna av levande musik och hinner även utforska Trinidad 
på egen hand innan vi åker tillbaka till vårt hotell för lunch, sol 
och strandliv!

Dag 8: Utflykt Sockerrörsdalen
Vi gör en förmiddagstur på landet till den så kallade socker-
rörsdalen, eller Valle de los Ingenios, för att möta de kubanska 
cowboys ”Guajiros” som driver boskapen över de vidsträckta 
markerna. En historisk tillbakablick berättar om Kuba som värl-
dens ledande sockerproducent och lär oss mer om hur slavarna 
levde på Kuba under 1600-1800-talen.  

Dag 9: Utflykt Santa Clara
På morgonen kör vi mot Varadero via staden Santa Clara. I 
Santa Clara passar vi på att äta lunch samt tittar på revolutio-
nären Che Guevaras mausoleum.  Vi checkar in på all inclusive 
hotell i Varadero och ser fram emot ett par härliga och lata da-
gar med sol och bad. 

Dag 10 - 11: Lediga dagar i Varadero 

Dag 12-13: Varadero – Hemorten
Efter lunch checkar vi ut från hotellet i Varadero och kör mot 
flygplatsen i Havanna. Flyget avgår under kvällen från Havanna.  
Efter mellanlandning landar vi i på svensk mark igen under ef-
termiddagen/kvällen. Med många fina minnen i bagaget säger 
vi tack och hejdå till alla medresenärer för denna resa.  

Kuba
Buss och flyg
13 dagar 
ca 26 500 kr

RESEFAKTA
Avresedatum: 15/11 
Pris: Cirka 26 500:-
Tillägg, enkelrum: 3 500:-
Valuta: USD
I resans pris ingår: Flygresa, boende i dubbelrum med fru-
kostpension, all inclusive på hotellen i Trinidad och Varadero 
(from middag dag 6 – lunch dag 12), luncher och utflykter 
enligt program, reseledare och lokal guideservice. 
Övernattningar:
Dag 1-5: Hotel Presidente, Havanna
Dag 6-8: Hotel Costasur, Trinidad
Dag 9-11: Hotel Playa Muthu, Varadero

Nyhet
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RESEFAKTA
Avresedatum: 28/9
Pris: 9 995:-
Tillägg, enkelrum: 1 800:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Flygresa, boende i dubbelrum, halv-
pension, lokalguider och utflykter enligt program, en vinprov-
ning samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1-10: Aqua Hotel Aquamarina & Spa, Santa Susanna
Anslutning till och från flyget kan bokas mot tillägg. 
Läs mer på vår hemsida eller hör dig för vid bokning.

Santa Susanna 
på Costa Bravakusten
Buss och flyg
11 dagar -  9 995 kr

Låt oss ta dig med på en härlig sol- och badresa till den 
spanska Solkusten – Costa Brava! Här blandas lata dagar 
vid poolen eller på stranden med utflykter till Barcelona, 
Girona och Monserrat. Vi besöker också en trevlig vin-
gård där vi får provsmaka det spanska vinet. Under hela 
resan bor vi bra på vårt strandnära hotell, så här kan du 
njuta av sol och bad i både pool och hav.

Dag 1: Hemorten – Santa Susanna
Vårt flyg tar oss till Spanien där buss möter upp för att ta oss 
upp längs med Costa Bravakusten till vår vistelseort Santa Su-
sanna. Här checkar vi in på det fina hotellet Aqua Hotel Aqua-
marina & Spa. Här bor vi under hela resan, och när vi installerat 
oss serveras vi resans första gemensamma middag

Dag 2: Santa Susanna 
Idag har vi en ledig dag att bekanta oss med omgivningarna. 
Santa Susanna är en charmig badort med flera fina sandsträn-
der och en lugn atmosfär, men här finns också flera shopping-
center. Längs de fina stränderna går en lång strandpromenad 
kantad av restauranger, caféer och barer. Här finns också mäng-
der av vattensporter att testa för den som söker en aktiv resa. 
Frukost och middag ingår på vårt hotell.

Dag 3: Utflykt Barcelona
Efter frukost tar vi idag bussen till Kataloniens huvudstad, Bar-
celona. Tillsammans med en lokalguide får vi en rundtur i denna 
stad som har så mycket att erbjuda sina besökare. Här möts 
vi av en härlig mix av konst och arkitektur, historia och nu-
tid, shopping och nöjen, mat och dryck, stadsbebyggelse och 
strandliv. Här finns verkligen något för alla!  Efter vår guidade 
tur får vi en stund på egen hand, kanske för att flanera på Bar-
celonas mest kända gata La Rambla och njuta av folklivet, eller 
för att upptäck Gamla Stan, Barrio Gotico. Väl tillbaks på vårt 
hotell väntar middag.

Dag 4: Ledig dag
Vi hoppas på härligt väder, och kan tillbringa dagen som vi vill 
– kanske vid hotellets pool med en god bok eller i en solstol på 
stranden? Vi ses till middagen!

Dag 5: Utflykt Montserrat och Alella
Idag gör vi en heldagsutflykt tillsammans med lokalguide. Vi 

åker uppför det 1236 m höga berget som ligger strax norr om 
Barcelona. Härifrån kan man vid klart väder se ända till Mal-
lorca. Här hittar vi klostret Santa Maria de Montserrat med den 
välkända svarta madonnan som föreställer jungfru Maria med 
Jesusbarnet. Vi fortsätter ner till vinområdet Alella, som är väl-
känt för sin tillverkning av vin och cava – men även av parfym. 
Det blir ett besök på Entourisme Bouquet d´Alella, och här får vi 
både en rundvisning av vingården och provsmaka av det span-
ska vinet. Vi är tillbaks på hotellet i god tid för middag.

Dag 6 och 8-10: Lediga dagar
Det blir ytterligare några dagar utan program, då var och en har 
möjlighet att fylla dessa efter egna önskemål. Vi serveras som 
vanligt frukost och middag på vårt hotell.

Dag 7: Utflykt Girona
Denna dag anordnas en heldagsutflykt till Girona. Denna stad 
var under medeltiden ett multireligiöst maktcentrum, stra-
tegiskt placerad där de fyra floderna Ter, Güll, Galligants och 
Onyar möts. Tillsamman med en lokalguide gör vi en promenad 
i den gamla staden, med den delvis rekonstruerade stadsmuren 
och vackra gränder. Vi får sedan tid för lunch och egna strövtåg 
innan vi reser tillbaks till Santa Susanna.

Dag 11: Santa Susanna – Hemorten
Dags att packa ihop och bege oss mot flygplatsen. Vårt plan tar 
oss tillbaks till Sverige där buss väntar för de som bokat anslut-
ning hem.    
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RESEFAKTA
Avresedatum: 3/10
Pris: 9 995:-
Tillägg, enkelrum: 2 500:-
Valuta: Lek
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, ut-
flykter enligt program, lokalguide i Dürres, Tirana och Kruja, 
entré Nationalhistoriska museét och Skanderbeg muséet 
samt reseledare.
Övernattning: 
Dag 1-7: Premium Beach Hotel, Dürres
Anslutning till och från flyget kan bokas mot tillägg. 
Läs mer på vår hemsida eller hör dig för vid bokning.

Albanien -kontrasternas land
Buss och flyg
8 dagar - 9 995 kr

Albanien är verkligen kontrasternas land. Här hittar vi en 
spännande och vacker natur med höga berg, brusande 
floder och den underbara albanska Rivieran. Här finns 
också gott om gamla städer med kyrkor och moskéer, 
men även fler och fler moderna byggnader.  

Dag 1: Hemorten – Dürres
Vi flyger till Tirana, där vår inhyrda buss möter upp, för att ta 
oss till Dürres. Vi bor under hela resan på det fina Premium 
Beach Hotel, beläget precis vid stranden. Vi serveras vi middag 
efter att vi checkat in och installerar oss i våra rum. 

Dag 2: Utflykt Dürres
Efter frukost börjar möter vår lokala guide upp för en rund-
tur i Durrës, som är Albaniens största hamnstad och även ett 
riktigt semesterparadis. I staden finns ett par byggnader kvar 
från den antika tiden, och det viktigaste byggnadsminnet är den 
stora amfiteatern från den romerska epoken. Från stadskär-
nan sträcker sig en milslång sandstrand och längs den härliga 
strandpromenaden kan du bland annat köpa frukt och souveni-
rer. Vårt hotell ligger precis i anslutning till stranden så efter-
middagen kanske tillbringas i en solstol eller med en promenad 
längst med havet. Middag äter vi gemensamt på vårt hotell.

Dag 3: Ledig dag
Idag har vi hela dagen fri för egna utflykter och aktiviteter. Sol 
och bad vid hotellets pool eller i havet intill lockar säkert, eller 
en promenad i staden för lite shopping kanske? Frukost och 
middag serveras på vårt hotell.  

Dag 4: Utflykt Tirana
Idag möter buss och lokalguide upp för att ta oss på en dags-
utflykt till Albaniens huvudstad Tirana. Staden är bebodd se-
dan antikens dagar och har många historiska platser och fin 
arkitektur. Vi äter en gemensam lunch som ingår i resans pris 
och besöker Nationalhistoriska museeét. Museet är det största 
kulturhistoriska museet i Albanien och lär oss mer om albansk 
kultur och historia. Efter besöket får vi en stund på egen hand 
i stadens centrum innan vi reser tillbaks till den väntande mid-
dagen på vårt hotell.

Dag 5 och 6: Lediga dagar
Nu följer ytterligare två lediga dagar då vi kan sola, bada och 
koppla av. Vår reseledare kan hjälpa till med förslag på egna ut-
flykter i närheten och självklart ingår även dessa dagar frukost 
och middag på vårt hotell.

Dag 7: Utflykt Kruja
Efter frukost är det dags för ännu en utflykt, idag till medeltids-
staden Kruja, som ligger på sluttningen till Sari Salltik-berget. 
Här finner vi bland annat en fästning från 500-talet, och Skan-
derbeg-muséet som vi besöker - allt tillsammans med vår kun-
niga  lokalguide. Lite tid för ett besök på en traditionell marknad 
och lite shopping hoppas vi också hinna med innan vi reser till-
baks till Dürres och vårt hotell. Middag serveras senare på vårt 
hotell.

Dag 8: Dürres – Hemorten
Vi får lämna Dürres och vårt hotell för denna gång och vår buss 
tar oss till flygplatsen och vårt väntande plan mot Sverige. För 
de som bokat anslutning väntar buss för sista biten hemåt.
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Skottland - whiskyns hemland
buss och flyg
6 dagar - 11 595 kr

Skottland med sina högländer, ljunghedar, sjöar och fisk-
rika floder - detta är resan som verkligen lockar många! 
Förutom att vi får se tillverkning av skotsk whisky finns 
en mängd historiska byggnader i form av mystiska slott 
och borgar. Vi njuter och upplever den magnifika natur 
som Skottland erbjuder.

Dag 1: Hemorten – Perth 
Vår buss hämtar upp de som bokat anslutning och övriga möts 
på flygplatsen. Efter incheckning flyger vi  till Edinburgh. Här 
väntar vår buss för att ta oss den sista biten till vårt hotell i 
Perth. Ingen middag ingår denna kväll.

Dag 2: Utflykt Glencoedalen och Oban
Vår första utflyktsdag i Skottland går till den omtalade Glen-
coedalen med sina vidunderliga vyer och sin sorgliga historia. 
Vi njuter av den vackra skotska naturen med sjöar, berg och 
dalgångar. Vi når så småningom den trevliga staden Oban, där 
vi gör ett besök på Oban Distillery och får provsmaka deras fina 
whisky. Vi får också en stund på egen hand, kanske någon vill 
handla med sig några härliga yllevaror. Skottland är ju känt för 
vackra plädar, tröjor och kiltar av högsta kvalitet. Efter en dag 
fylld av upplevelser smakar säkert vår middag på hotellet gott!

Dag 3: Utflykt Högländerna 
Idag hoppas vi på klart väder för att kunna njuta ordentligt av 
ett fantastiskt naturscenario. Vi fortsätter med att se det bästa 
av Skottland och kör norrut genom de skotska Högländerna. 
Landskapet är oerhört vackert och stämningsfullt och vi för-
undras 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 gyllenfärgad god whisky härifrån. 
Hela dagen ser vi en fantastisk natur och vi åker förbi Balmoral 
Castle vid floden Dee. Slottet är idag den brittiska drottningens 
privata residens. Väl tillbaka i Perth väntar kvällens middag på 
vårt hotell.

Dag 4: Utflykt Blair Castle, Edradour och Pitlochry
Dagen börjar med att vi tar oss norrut till Blair Castle, ett fan-
tastiskt vitt slott med tinnar och torn. Detta var det sista slottet 
i Skottland som blev belägrat år 1746. Sedan är det dags för 
ännu en whiskyprovning. Edradour är ett av Skottlands minsta 
lagliga destillerier och här möts vi av en underbar miljö och god 
whisky. Därefter får den mysiga staden Pitlochry ett besök. Det 
är en charmig stad med en elegant viktoriansk arkitektur. Ef-
ter lunch återvänder vi till Perth där vi får eftermiddagen och 
kvällen fri för shopping eller bara njuta av den trevliga staden 
innan kvällens middag. 

Dag 5: Perth – Edinburgh
Vi kör den korta biten till Edinburgh via den imponerande Forth-
bron. Här väntar en lokalguide på oss som ska visa oss Skott-
lands vackra och stolta huvudstad. Edinburgh kallas – ”Nordens 
Aten” och anses vara en av Europas vackraste huvudstäder. Vi 
beundrar Edinburgh Castle som tronar på sin klippa mitt i sta-
den samt mycket annat. Efter vår guidning blir det tid för lunch 
och egna strövtåg innan vi checkar in på vårt hotell där vi blir 
serverade kvällens middag. Kanske blir det en promenad på 
”the Royal Mile” fyra gamla gator från Castle Hill till Canong-
ate. Här finns många pampiga byggnader och även flera bra 
restauranger och affärer.

Dag 6: Edinburgh – Hemorten 
Efter frukost checkar vi ut, innan bussen kör oss till flygplatsen 
och vårt väntande flyg tillbaks till Sverige. Buss väntar för de 
som bokat anslutning. 

RESEFAKTA
Avresedatum: 10/5, 6/9
Pris:  11 595:-                                                                            
Tillägg, enkelrum: 1 450:-
Valuta: GBP
I resans pris ingår: Flygresa, boende i dubbelrum med 
halvpension, lokalguide i Edinburgh, två whiskyprovningar, 
entréavgift Blair Castle samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1-4: The Mercure Perth, Perth (10/5), Salutation Hotel, 
Perth (6/9)
Dag 5: Edinburgh Grosvenor, Edinburgh
Anslutning till och från flyget kan bokas mot tillägg. 
Läs mer på vår hemsida eller hör dig för vid bokning.
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För många är denna resas höjdpunkt The Edinburgh Mi-
litary Tattoo, en sprudlande föreställning med parade-
rande militärorkester. Men förutom detta bjuder vår resa 
på så mycket mer. Skottland lockar med sina ljunghedar, 
historiska byggnader och fantastiska natur – och natur-
ligtvis hinner vi att provsmaka den skotska whiskyn.

Dag 1: Hemorten – Perth
Vi flyger under morgonen till Edinburgh, där vår buss möter 
upp för att ta oss direkt till vårt hotell i Perth. Vi hinner säkert 
bekanta oss lite med omgivningarna och ta en promenad innan 
vår första middag serveras på hotellet.

Dag 2: Utflykt Glencoedalen och Oban
Vår första utflyktsdag i Skottland går till den omtalade Glen-
coedalen med sina vidunderliga vyer och sin sorgliga historia. 
Vi njuter av den vackra skotska naturen med sjöar, berg och 
dalgångar. Vi når så småningom den trevliga staden Oban, där 
vi gör ett besök på Oban Distillery och får provsmaka deras fina 
whisky. Vi får också en stund på egen hand, kanske någon vill 
handla med sig några härliga yllevaror. Skottland är ju känt för 
vackra plädar, tröjor och kiltar av högsta kvalitet. Efter en dag 
fylld av upplevelser smakas säkert vår middag på hotellet gott!

Dag 3: Utflykt Högländerna 
Idag hoppas vi på klart väder för att kunna njuta ordentligt av 
ett fantastiskt naturscenario. Vi fortsätter med att se det bästa 
av Skottland och kör norrut genom de skotska Högländerna. 
Landskapet är oerhört vackert och stämningsfullt och vi för-
undras 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 gyllenfärgad god whisky härifrån. 
Hela dagen har vi en fantastisk natur och vi åker förbi Balmoral 
Castle vid floden Dee. Slottet är idag den brittiska drottningens 
privata residens. Väl tillbaka i Perth väntar kvällens middag på 
vårt hotell.

Dag 4: Utflykt Blair Castle, Edradour och Pitlochry
Dagen börjar med att vi tar oss norrut till Blair Castle, ett fan-
tastiskt vitt slott med tinnar och torn. Detta var det sista slottet 
i Skottland som blev belägrat år 1746. Sedan är det dags för 

ännu en whiskyprovning. Edradour är ett av Skottlands minsta 
lagliga destillerier och här möts vi av en underbar miljö och god 
whisky. Därefter får den mysiga staden Pitlochry ett besök. Det 
är en charmig stad med en elegant viktoriansk arkitektur. Ef-
ter lunch återvänder vi till Perth där vi får eftermiddagen och 
kvällen fri för shopping eller bara njuta av den trevliga staden 
innan kvällens middag. 

Dag 5: Perth – Edinburgh
Efter frukost lämnar vi Perth och tar oss till Edinburgh där vår lo-
kalguide väntar för att ta oss med på en tre timmars lång stads-
rundtur i den vackra skotska huvudstaden. Därefter checkar vi 
in på vårt centralt belägna hotell och får några timmar på egen 
hand innan vi beger oss till en restaurang för trerätters middag. 
Därefter är det dags för en av resans absoluta höjdpunkter, ”The 
Edinburgh Military Tattoo”. Vi får se den årliga uppvisningen av 
säckpipeband, marschorkestrar och militära regementsenheter, 
allt inramat av ett dramatiskt upplyst slott i bakgrunden. Vi tar 
oss sedan på egen hand till vårt hotell för en god natts sömn.

Dag 6: Edinburgh – Hemorten 
Efter frukost i lugn och ro är det dags att ta adjö av Skottland 
för denna gång. Vår buss tar oss ut till flygplatsen där vårt vän-
tande flyg tar oss tillbaka till Sverige.

Skottland med tattoo
buss och flyg
6 dagar - 12 095 kr

RESEFAKTA
Avresedatum: 16/8
Pris: 12 095:-                                                                               
Tillägg: 1 800:-
Valuta: GBP
I resans pris ingår: Flygresa, boende i dubbelrum med halv-
pension, lokalguide i Edinburgh, två whisky-provningar, en-
tréavgift Blair Castle, biljett till The Military Tattoo samt re-
seledare.
Övernattningar:
Dag 1-4: Salutation Hotel, Perth
Dag 5: Edinburgh Grosvenor Hotel, Edinburgh
Anslutning till och från flyget kan bokas mot tillägg. Läs 
mer på vår hemsida eller hör dig för vid bokning.



54

RESEFAKTA
Avresedatum: 6/9
Pris: 14 195:-
Tillägg, enkelrum: 3 000:-
Valuta:  Euro
I resans pris ingår: Flygresa, boende i dubbelrum, halvpen-
sion, utflykter och lokalguider enligt program, entréavgifter 
till Pompeji och Villa San Michele samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Hotel American Palace Eur, Rom
Dag 2-7: Hotel Punta Campanella Resort & Spa, Marina del 
Cantone  
Anslutning till och från flyget kan bokas mot tillägg. 
Läs mer på vår hemsida eller hör dig för vid bokning.

Njut av härligt avkopplande dagar i området runt Amalfi-
kusten och Sorrento. Vi bor vackert nära havet, och besö-
ker både 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 – Rom
Vi flyger till Rom och väl på plats i Italien väntar vår inhyrda 
buss, för att ta oss direkt till vårt hotell i närheten av flygplat-
sen. Här checkar vi in och äter resans första middag.

Dag 2: Utflykt Pompeji – Marina del Cantone 
Efter frukost möter vår buss och tar oss mot Neapel och da-
gens utflyktsmål – Pompeji! På håll ser vi den stora vulkanen 
Vesuvius som reser sig över staden Neapel, 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 Romar-
rikets storhetstid. Tillsammans med en lokalguide besöker vi 
den fascinerande staden Pompeji. Under vår promenad i utgräv-
ningsområdet får vi se antika gator, badanläggningar, teatrar 
och privathus som förflyttar oss hela 2 000 år tillbaka i tiden. 
Vi reser sedan den sista biten till vårt fina hotell Punta Campa-
nella Resort  & Spa, beläget vid havet i den lilla orten Marina del 
Cantone. Här skall vi bo resten av vår vistelse i Italien. Hotellet 
håller god standard och ligger bara ett stenkast från stranden. 
Efter att vi installerat oss äter vi middag på vårt hotell.

Dag 3: Utflykt Amalfikusten
Idag skall vi göra en heldagsutflykt längs den fantastiska Amal-
fikusten. Den dramatiska sträckan mellan byarna Positano och 
Amalfi är den del av Unescos 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 
den charmiga staden Amalfi, och här får vi tid för lunch och kan 
på egen hand besöka den berömda katedralen. Under eftermid-
dagen återvänder vi till vårt hotell för middag.

Dag 4: Ledig dag
Idag har vi en helt ledig dag för egna strövtåg. Kanske någon 
vill ta sig de få stegen ner till stranden för ett dopp i havet, el-
ler varför inte bara slappa i solen. Middag äter vi som vanligt 
tillsammans på vårt hotell.

Dag 5: Utflyt 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 6: Utflykt Capri
Vi går tillsammans ner till ”vår strand” efter frukost, för här 
möter en båt oss för att ta oss ut 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. Självklart gör vi 
här ett besök och tillsammans med en guide får vi höra berät-
telsen om svensken som flyttade till Italien som efter sin död 
testamenterade sin villa till den svenska staten. Naturligtvis får 
vi 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 7: Ledig dag
Även idag får vi en ledig dag, då var och en kan utforska om-
givningarna 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 gemen-
samma middag.

Dag 8: Marina del Cantone – Hemorten
Efter en tidig frukost är det dags att lämna Italien för denna 
gång. Vår buss tar oss till Rom och vårt väntande flyg tillbaks 
till Sverige. 

Amalfi - Sorrento - Capri 
buss och flyg
8 dagar - 14 195 kr
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RESEFAKTA
Avresedatum 15 dagar: 19/12
Avresedatum 22 dagar: 4/11
Pris: Se hemsidan
Tillägg, enkelrum:  Se hemsidan
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Flygresa, boende i dubbelrum, halv-
pension samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1-14 eller 1-21: Hotel Victoria Playa, Almunecar 
Anslutning till och från flyget kan bokas mot tillägg. 
Läs mer på vår hemsida eller hör dig för vid bokning.

Almunecar 
Spanska solkusten 
Buss och flyg
15 eller 22 dagar 

Fly vintermörker och kyla och följ med oss till spanska 
solkusten! Med flera olika avgångar under året, och med 
varierande reslängd finner du säkert något alternativ 
som passar just dig… Varför inte fira jul- och nyårshel-
gerna med oss i Spanien?

På resorna bor vi på den spanska soliga kusten, i Almunécar, 
på fina Hotel Victoria Playa. Hotellet är beläget endast 200 m 
från stranden och en kort promenad från både köpcentrum och 
gamla staden. Hotellet är mycket omtyckt av våra tidigare rese-
närer med ett utmärkt läge, fin service och god mat! Här kan vi 
koppla av i skönt klimat, och under vistelsen kommer det finns 
möjlighet att följa med på några extra utflykter.

Dag 1: Hemorten – Almunécar
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 Almunecar, där vi nu skall bo under flera veckor. Hotel-
let är centralt beläget, nära både strand och centrum, 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 – 14 eller 21: Almunécar
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.  Almuné-
car, med sina dryga 25 000 invånare är en lugn stad belägen 
på Andalusiens södra kust, och här upplever man den härliga 
kulturen och den goda maten. På en höjd ovanför gamla stan i 
Almunécar finns bland annat en botanisk trädgård med en få-
gelpark. Man kan också göra lite längre utflykter på egen hand 
med lokalbussen, kanske för att besöka romdestilleringen i Mo-
toril där det även finns ett trevligt olivmuseum.
Om intresse finns anordnar vi även under vistelsen extra utflyk-
ter till bland annat Malaga, Gibraltar och Nerjagrottorna. Vår 
reseledare på plats ger mer information.

Dag 15 eller 22: Almunécar – 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.

JUL & NYÅRSRESAN
Vill du slippa julstress och snöslask? Följ då med oss till Almu-
necar under jul – och nyårshelgerna! På denna resa serveras vi 
en härlig julmiddag på vårt hotell på julafton och på nyårsafton 
bjuds vi på härlig middag med dans (och fri bar under kvällen). 
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RESEFAKTA
Avresedatum: 5/10
Pris: 7 995:-
Tillägg, enkelrum: 1 200:-
Tillägg, extrautflykter: Ronda: 600:-, Malaga: 550:-, 
Gibraltar: 1 150:-
Utflykterna bokas med fördel samtidigt som resan och vi be-
höver minst 15 personer för att genomföra utflykterna.
Valuta:  Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension samt 
reseledare.
Övernattningar:
Dag 1-7: Hotel Victoria Playa, Almunecar 
Anslutning till och från flyget kan bokas mot tillägg. 
Läs mer på vår hemsida eller hör dig för vid bokning.

Andalusien, Spaniens sydligaste landskap! Ett kontras-
ternas landskap med snötäckta bergstoppar i Sierra 
Nevada, sönderbrända högplatåer och yppiga bergs-
sluttningar med sagolikt vackra vita byar. Och längs Med-
elhavskusten sträcker sig den soldränkta kusten med 
sina vackra stränder.
På denna mycket prisvärda resa erbjuder vi lata dagar på stran-
den eller vid poolen med möjlighet att boka extrautflykter till 
välkända kulturplatser som Ronda, Malaga och Gibraltar.

Dag 1: Hemorten – Almunecar
Vår buss samlar upp de som bokat anslutning, och vi samlas på 
flygplatsen för resa mot Malaga. Här möter vår spanska buss 
för att ta oss vidare söderut till vårt mycket trevliga hotell i 
Almunecar, här checkar vi in på vårt fina hotell och äter en god 
gemensam middag.

Dag 2: Ledig dag
Idag får vi en hel dag att bekanta oss med vårt fina hotell och 
dess omgivningar. Vår reseledare kan ge tips på trevlig shop-
ping och sevärdheter i närheten, eller om vädret tillåter kanske 
en stund på den närbelägna stranden kan locka. Hotellet har 
också ett stort poolområde. På kvällen serveras vi gemensam 
middag.

Dag 3: Extrautflykt Ronda, Pris: 600:-   
Vi tar oss idag västerut mot den gamla staden Ronda, som lig-
ger på 750 meters höjd, spektakulärt belägen på en massiv 
klippformation. En lokalguide möter upp och visar oss runt i 
staden som ibland kallas för ”den vita staden”. Här födde tjur-
fäktningen, och här finns också Spaniens äldsta tjurfäktningsa-
rena. Vår guide berättar mer om Ronda och vi hinner se oss 
om lite på egen hand innan vi vänder tillbaks till vårt hotell och 
väntande middag.

Dag 4 och 6: Lediga dagar
Dessa dagar hoppas vi på vackert väder och avkoppling i solsto-
len… Eller kanske någon vill hyra en bil eller ta en lokalbuss till 
någon spännande sevärdhet i närheten. Vår reseledare hjälper 
till med tips och förslag. Frukost och middag serveras som van-
ligt på vårt hotell.

Dag 5: Extrautflykt Malaga, Pris: 550:-
Efter frukost åker vi till Malaga, där en lokalguide möter upp för 
en stadsrundtur. Malaga som är huvudstad i Malagaprovinsen, 
är tudelad av två floder och har ett rikt affärsliv och en stor 
hamn. Här föddes Pablo Picasso och här finns också ett museum 
i hans namn. Vår guide berättar mer och vi får sedan egen tid 
för lunch, lite shopping och strövtåg innan bussen tar oss till-
baks till vårt hotell för middag.

Dag 7: Extrautflykt Gibraltar, Pris: 1 150:-
En spännande dag väntar då vi idag reser till Gibraltar. På vägen 
passerar vi Fuengirola och Marbella innan vi med hjälp av vår 
lokalguide byter plats från vår stora buss till mindre minibussar, 
och gör en så kallad Rock Tour. Vår chaufför kör oss runt på 
Gibraltars trånga gator, och vi stannar till på lämpligt ställe för 
att njuta av den mäktiga utsikten. Gibraltar är en brittisk kron-
koloni, knappt sju kvadratkilometer stor och staden är som ett 
stycke England i miniatyr med pubar och restauranger som ser-
verar engelsk mat. Här finns gott om vilda apor, som är nyfikna 
på oss turister - så tänk på att hålla extra hårt i dina värdesaker. 
Efter denna heldag väntar en avslutande middag på vårt hotell.

Dag 8: Almunecar – Hemorten
Nu återstår bara hemresan, och bussen tar oss snabbt till vårt 
väntande flyg på Malaga flygplats. På svensk mark väntar buss 
för de som bokat anslutning till respektive hemort.

Andalusien
Buss och flyg
8 dagar - 7 995 kr

Nytt upplägg
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Island är för många ett drömresemål, tänk själv att få 
bada i blå Lagunen eller stå och beundra en rykande 
varm källa. Väderleken slår om snabbt på ön så lite var-
ma kläder rekommenderas. Spektakulära vattenfall blan-
dat med höga berg, vulkaner och en hel del sagor. Det 
är Island i ett nötskal. Så följ med oss på en härlig resa.

 
Dag 1: Hemorten - Reykjavik
Vi samlar upp de som bokat transfer till Arlanda och vårt vän-
tande flyg till Island. En lättare förtäring säljs ombord. Flygtiden 
till Island är ca 3 timmar och vi landar på Island på eftermid-
dagen (två timmars tidsskillnad). När vi landat så väntar trans-
fer till hotellet. Efter incheckning så väntar snart transfer in till 
lokal restaurang för middag.

Dag 2: Rundtur Södra Island
Idag tar vi hjälp av en lokalguide och reser längs sydkusten, 
den plattaste regionen på ön. Vi besök Vik, en charmig by omgi-
ven av fågelklippor och upplever Eyjafjallajökull, Seljalandsfoss 
och Skogafoss.  Seljalandsfoss är ett berömt vattenfall där man 
kan gå bakom, men då rekommenderas regnkappa. Vi stan-
nar till vid Reynisfjara svarta strand, en av de mest spektaku-
lära stränderna på Island. Detta och mycket mer hinner vi med 
under denna dag. Vi avslutar kvällen med gemensam middag 
innan vi åter är tillbaks på vårt hotell.

Dag 3: Rundtur Gyllene Cirkeln
Även denna dag så tar vi hjälp av lokalguide, nu väntar kända 
besöksmål som Geysir, Gullfoss och Thingvelir nationalpark. 
Geysir är en aktiv gejser som sprutar sitt varma vatten med 
jämna mellanrum. Gullfoss är ett mäktigt vattenfall med en 
klyfta på över 20 meters bredd. National-parken Thinvelir är en 
skyddad park, mycket pga. dess historiska och geologiska unika 
egenskaper. En häftig dag med mycket vatten. Även denna kväll 
avslutar vi med middag på lokal restaurang innan vi är åter på 
hotellet.

Dag 4: Rundtur med Blå Lagunen
Idag väntar en kortare rundtur då vi besöker det fantastiska Blå 
Lagunen, där man badar i varma källor, rikt på mineraler. Det 
turkosblå vattnet håller en temperatur på mellan 36-39 grader. 
Ett av Islands mest besökta besöksmål och har strikta regler 
före och efter badandet. Glöm inte badkläder. 
Transfer åter till hotellet och därefter fri tid. Inte långt ifrån ho-

Island-sagornas ö
Buss och flyg
5 dagar - 12 795 kr

RESEFAKTA
Avresedatum: 28/8
Pris: 12 795:-
Tillägg, enkelrum: 2 500:-
I resans pris ingår: Flygresa t/r, boende i dubbelrum inkl. 
frukost, tre middagar, lokalguider, transfers och utflykter en-
ligt program samt reseledare. 
Övernattningar: 
Dag 1-4: First Hotel Kopavogur, Reykjavik
Anslutning till och från flyget kan bokas mot tillägg. Läs 
mer på vår hemsida eller hör dig för vid bokning.

tellet finns ett shoppingområde med restauranger. Eller om man 
vill ta en taxi in till centrala Reykjavik.

Dag 5: Reykjavik – Hemorten
Då är det tyvärr dags att lämna Island för denna gången. Vi får 
med en frukost påse ifrån hotellet då vi reser tidigt med flyg. Vi 
checkar in på vårt direktflyg och landar snart i Stockholm igen. 
För dem som bokat anslutning står vår buss och väntar.

Nyhet
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Följ med oss till Portugal och stilla din nyfikenhet. Vi får 
lediga dagar blandat med utflykter på Algarvekusten och 
i huvudstaden Lissabon. Hotellet i Algarve har fint pool-
område och ligger nära stranden. Med hjälp av engelsk-
talande lokalguider besöker vi bland annat Faro, Sagres 
och provar gott portugisiskt vin.

Dag 1: Hemorten – Albufeira
Vi samlar upp dem som bokat anslutning. Sedan samlas vi på 
flygplatsen innan avresa och flyger ner till Faro.

Dag 2: Albufeira – ledig dag
Vi startar resan med en ledig dag för sol och bad. Hotellet lig-
ger fint med en kort promenad till stranden och har ett fint 
Pool område med Spa-anläggning. Hotellet ligger centralt så en 
promenad i omgivningarna rekommenderas för att får en bild av 
staden. Middag väntar på vårt hotell.

Dag 3: Albufeira – Sao Vicente
Vår första utflyktsdag gör vi till Sao Vicente, Europas sydväst-
ligaste punkt. Vi ser härlig utsikt och branta klippor och en väl-
digt viktig fyr för sjöfarten. Under dagen passerar vi också Sag-
res, som betyder helig, då detta var en viktig plats för religiösa 
seder. Sedan dags för Lagos, mest känt för sitt sardinfiske. När 
vi återvänt till hotellet väntar middag.

Dag 4: Albufeira – ledig dag
Återigen en ledig dag för egna aktiviteter. Våra guider och re-
seledaren kan säkert ge tips på egna utflykter om man vill göra 
detta.

Dag 5: Albufeira – Faro
Denna tar vår lokalguide oss med till Faro, Olhao och Tavira. 
Faro, en universitetsstad med hamn och flygplats, vi ser den 
fina katedralen och stadshuset. Vidare mot Olhao, med historia 
från 1600-talet. En fiskestad med sina lite annorlunda bygg-
nationer. Vi avslutar dagens runda med ett besök i Tavira. En 
vacker stad med en fin Romersk bro. Även här är fisket viktigt 
men turismen ökar i alla dessa fina små byar. Vi avslutar kvällen 
med middag på vårt hotell.

Dag 6: Albufeira – ledig dag
Då har vi en ledig dag på nytt för sol och bad.

Portugal
med Algarvekusten och Lissabon
10 dagar - 14 495 kr

Dag 7: Albufeira – Loulé
Idag skall vi göra en trevlig vinprovning och se hur tillverk-
ningen går till. Men vi startar dagen med att besöka marknaden 
i Loulé, en trevlig marknad med bra shopping. Efter lunch så 
beger vi oss mot Quinta da Tor, en relativt ung men trevlig vin-
gård. Vi får en rundvisning på gården och vi får lära oss mer om 
vinproduktion. Sedan provar vi fyra sorters viner. När vi är åter 
på vårt hotell väntar middag. 

Dag 8: Albufeira – Lissabon
Efter frukost så reser vi mot huvudstaden Lissabon. Vi intar en 
gemensam lunch innan vår lokalguide tar oss med på en guidad 
tur i denna vackra stad. Här finns kända byggnader som Jero-
nimos kloster, St Georges slott och Belemtornet. Lissabon är en 
stor universitetsstad med flera högskolor och många muséer. 
Dessutom är ju staden en stor hamnstad. Vi checkar in på vårt 
hotell och äter en god middag tillsammans.

Dag 9: Lissabon
Idag har vi en ledig dag att bekanta sig mer med denna stad. 
Ta spårvagnen och upptäck dom olika stadsdelarna med sina 
speciella byggnationer och gränder. Eller ta en promenad ner till 
den vackra hamnen. Vår lokalguide och reseledare kan säkert 
ge tips på besöksmål. Eller varför inte shoppa i några av alla 
butiker och äta en god lunch på en trevlig lokal restaurang. Vi 
avslutar vårt Portugal besök med en riktig höjdpunkt, Fadoshow 
på Clube De Fado. Fado är ju en typisk portugisisk musikstil, 
lite vemodig men med härlig rytm. Här äter vi 3-rätters middag 
med vin inkluderat.

Dag 10: Lissabon – Hemorten
Vi får lite tid innan vår buss tar oss mot Lissabons flygplats. Vi 
tar plats i flyget som tar oss åter till Sverige. Sedan väntar vår 
buss som tar dem som bokat anslutning till sina orter.

RESEFAKTA
Avresedatum: 18/10
Pris: 14 495
Tillägg, enkelrum: 3 750:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, ut-
flykter med lokalguider enligt program, vinprovning, middag 
med Fadoshow samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1-8: Vila Gale Cerre Alagoa, Albufeira
Dag 9: Hotel Vila Gale Opera, Lissabon
Tidtabell ?: Sidan 2
Anslutning till och från flyget kan bokas mot tillägg. 
Läs mer på vår hemsida eller hör dig för vid bokning.

Nytt upplägg
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Följ med oss på en spännande resa till Finlands sydligas-
te 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 trev-
ligt i 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.    

Dag 3: Utflykt Sveaborg
Efter frukost så tar vår lokalguide oss med ut till Sveaborg. En 

Hangö och Helsingfors
4 dagar - 3 895 kr

RESEFAKTA
Avresedatum: 29/6, 27/7
Pris: 3 895:-
Tillägg, enkelrum: 1 400:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/hytt, frukostpen-
sion, två middagar, lokalguider och utflykter enligt program.
Övernattningar:
Dag 1 och 3: Ombord Viking Line
Dag 2: Scandic Grand Marina, Helsingfors
Tidtabell ?: Sidan 2 

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 tillsam-
mans 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 
snart kända hemtrakter. Nytt upplägg
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För mer än 35 år sedan startade vår verksamhet med re-
sor just till Gotland, denna fantastiska ö i Östersjön som 
ligger oss så varmt om hjärtat! Följ med oss hit i sommar, 
njut av öns säregna natur, det rika kulturlivet och den 
spännande historia. Här finns något att upptäcka för alla!

Dag 1: Hemorten - Visby
Vi samlar upp och tar färjan via Nynäshamn till Visby. Efter 
ankomst checkar vi in på vårt boende, beroende på var du valt 
att bo. 
Se mer info på sid 61 och vår hemsida:www.mkbussresor.se

Dag 2: Stadsrundtur med utflykt till Lummelundagrottan
Denna dag ägnas åt Visby, rosorna och ruinernas stad. Tillsam-
mans med vår duktiga guide promenerar vi genom det med-
eltida 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 (entré-
avgiften 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 
sandstensmuseeum innan vi når den välkända rauken Hoburgs-
gubben och den sydligaste delen av ön. Här finns möjlighet att 
köpa lite lunch eller fika på egen hand. Färden tillbaks går via 

Naturrum där vi får lära oss mer om djur- och växtlivet på ön. 
Därefter följer vi sedan den vackra Ekstakusten förbi Karlsöarna 
tillbaks till Visby.

Dag 4: Utflykt Norra Gotland och Fårö
Idag reser vi norrut till Fårö. Vi besöker självklart det fascine-
rande raukområdet på öns västra sida och Sudersand med sin 
härliga sandstrand. Ett lunchuppehåll och kanske även ett dopp 
i havet hoppas vi hinna med under dagen. Vi får också berättat 
för oss om öns stolthet Ingmar Bergman, som bodde och ver-
kade större delen av sitt liv just på Fårö. På vägen tillbaks till 
Visby stannar vi till vid Bungemuseét i Fårösund, ett allmoge-
museeum som visar hur man bodde och levde på Gotland förr i 
tiden (entréavgiften tillkommer).

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 
Nynäshamn, och den återstående bussresa till respektive av-
stigningsort.
Mer information om färjetider och avrese- och hemkomsttider 
ser du på din bekräftelse och på vår hemsida: 
www.mkbussresor.se

Gotland
5 dagar - från 3 995 kr

SPECIELLA EVENEMANG PÅ 
GOTLAND SOMMAREN 2020
Bergmanveckan 23-27/6, mer info: www.bergmancenter.se/
bergmanveckan
Medeltidsveckan 2-9/8, mer info: medeltidsveckan.se
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RESEFAKTA
Avresedatum Buss 1: 24/5, 7/6, 18/6, 22/6, 9/7, 17/7, 
25/7, 2/8, 10/8, 23/8 
Avreseorter Buss 1: Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, 
Grästorp, Lidköping, Skara, Skövde, Mariestad, Hova, Laxå, 
Brändåsen, Hallsberg, Kumla, Örebro, Arboga, Eskilstuna, 
Strängnäs, Södertälje. Dessutom anslutning från Karlstad, 
Kristinehamn och Karlskoga t/r Örebro.

Avresedatum Buss 2: 31/5, 14/6, 22/6, 5/7, 13/7, 21/7, 
29/7, 6/8, 14/8, 30/8 
Avreseorter Buss 2: Vårgårda, Alingsås, Floda, Lerum, 
Partille, Göteborg, Mölndal, Bollebygd, Borås, Ulricehamn, 
Jönköping, Gränna, Ödeshög, Mjölby, Linköping, Norrköping, 
Nyköping, Södertälje.
För exakta påstigningsplatser och tider, se din bekräftelse och 
vår hemsida: www.mkbussresor.se

Boendealternativ:
Visby Gustavsvik – strax norr om Visby ringmur, vackert 
utmed havet ligger denna semesterby. Här finns en mindre 
servicebutik, restaurang och bra badmöjligheter på nära av-
stånd. Visby innerstad finns på promenad- eller cykelavstånd. 
Pris Gustavsvik avresa 24/5-26/6 + 10/8-3/9: 3 995:-
Pris Gustavsvik övriga datum: 4 295:-
Tillägg, enkelrum: 1 050:- 

Scandic Visby – beläget alldeles ovanför hamnen i centrala 
Visby. Här finns bland annat egen restaurang, pool, bar och 
gym. 
Pris Scandic Visby 24/5, 31/5, 23/8, 30/8: 4 495:-
Pris Scandic Visby: 7/6, 14/6: 5 295:-
Pris Scandic Visby 18/6, 22/6: 5 395:-
Pris Scandic Visby 5/7-18/8: 5 795:-
Tillägg, enkelrum: 2 700:-

BW Solhem – granne med Visby ringmur och nära till inner-
stadens alla trevliga restauranger och butiker.
Pris BW Solhem 24/5, 31/5, 30/8: 5 295:-
Pris BW Solhem 7/6-27/8: 5 495:-
Tillägg, enkelrum: 2 500:-

BW Strand – fyrstjärnigt hotell i Visby innerstad, perfekt 
läge på Strandgatan men med kortare promenadsträcka till 
bussens samlingsplats. Fri relaxavdelning, inomhuspool och 
restaurang finns för den som önskar. 
Pris Strand 24/5, 31/5, 30/8: 5 895:-
Pris Strand 7/6-27/8: 6 095:-
Tillägg, enkelrum: 2 500:-

I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
båtresa t/r Nynäshamn – Visby, guidade utflykter enligt pro-
gram. 

Gotland
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Norska Savalen fjellhotell
med Röros - 5 dagar - 6 095 kr

RESEFAKTA 
Avresedatum: 1/6, 24/8
Pris: 6 095:-
Tillägg, enkelrum: 800:-
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, helpension under 
vistelsen, utflykter med lokalguide enligt program, underhåll-
ning, dans och några överraskningar på hotellet.
Övernattningar: 
Dag 1-4: Savalen Fjällhotell, Savalen
Tidtabell B: Sidan 2

Norska Savalen Fjellhotell erbjuder både rekreation, här-
liga vyer och mycket god mat. Hotellet erbjuder även bra 
Spa och trevliga promenadstråk. Vi besöker gruvstaden 
Röros som blivit upptagen på Unescos världsarvslista. En 
halvdag beger vi oss till Folldals gruvor och får se och 
höra mer om arbetet och livet runt gruvan. Följ med på 
en trevlig och avkopplande resa till Norge.

Dag 1: Hemorten – Savalen
När vi satt oss tillrätta i vår buss så tar vi oss norrut mot norska 
gränsen, vi gör sedvanliga stopp för fika och lunch på egen 
hand. Vidare upp mot Savalen Fjellhotell där vi skall bo alla nät-
ter. Hotellet bjuder på mycken god mat, både frukost, luncher 
och middagar ingår under vistelsen. 

Dag 2-4: Savalen och utflykter
Nu har vi några dagar att bara må gott på hotellet, men vi gör 
också två trevliga utflykter med hjälp av guide ifrån hotellet. På 
hotellet får vi möjlighet att använda deras härliga Spa, så glöm 
inte badkläder. Man kan gå på egna promenader i omgivningen 
eller bara ta det lugnt. Men det blir även underhållning, dans 
och några små överraskningar.
Under en heldag så gör vi en utflykt till Röros, denna intres-
santa gruvstad med härlig bebyggelse. Den gamla stadsdelen är 
upptagen på Unescos lista. Røros trähusbebyggelse är bland de 
äldsta i Europa. Staden grundades år 1644, när man upptäckte 
kopparmalm i området. Vi äter en gemensam lunch under da-
gen.  
Med hjälp av vår guide ifrån hotellet så gör vi idag en halv-
dagstur till Folldals gruvor, där vi gör en tågtur ner i gruvan till 
Worms hall. Vi får även tid att besöka stenbutiken, museet och 
utställning om gruvdriften och folket som jobbade här. Kaffe och 
våfflor serveras i ”Gruve kroa”. Lunchen äter vi när vi återkom-
mit till hotellet. Senare under kvällen så bjuds det till middag.

Dag 5: Savalen – Hemorten
Då var det dags att ta farväl av Savalens trevliga fjellhotell. En 
god frukost avslutar vår vistelse för denna gång och vi tar sikte 
mot våra hemorter.
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RESEFAKTA 
Avresedatum: 7/7, 10/8
Pris:  6 395:-
Tillägg, enkelrum: 2 000:-
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/hytt, halvpension, 
båtresor, lokalguide i Borgå, entréer och besök enligt pro-
gram, reseledare.   
Övernattningar:
Dag 1 och 5: Ombord Viking Line
Dag 2: Original Sokos Hotel Lappe, Lappeenranta
Dag 3: Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
Dag 4: Scandic Laajavuori, Jyväskylä
Tidtabell B: Sidan 2

Finlands sjöar 
med Saima kanal
6 dagar - 6 395 kr

Följ med oss på en resa till Finska Saima kanal, som är 
den längsta kanalen i Finland och går över Rysk mark. 
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. 

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 med-
eltida stad, mest känt för sina röda trähus och sina vallgravar. 
Både dansken och ryssen har varit här och förstört staden under 
vissa av de krig som förekom här. Vi tar oss sedan mot Lap-
peenranta 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 Ope-
rafestival, 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
Under förmiddagen så gör vi en trevlig båttur på Kallavesi sjön, 
cirka 1,5 timma.  Därefter lite fri tid för lunch på egen hand 
innan vi tar oss till det höga utkikstornet, 75 meter högt med 
fantastisk utsikt över sjöområdet. Sedan tar vi oss mot Jyväsky-
lä där vi skall övernatta och äta en gemensam middag. 

Dag 5: Jyväskylä - 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.

Nytt upplägg
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En kryssning på Hurtigruten är mångas dröm! Följ med 
oss på en tre nätters kryssning från Tromsö till Trond-
heim. Under resan passerar vi Vesterålen, Lofoten och 
Helgelandskusten med de Syv Söstre och vi möts av pit-
toreska fiskebyar blandat med majestätiska klippforma-
tioner. Dessutom korsar vi Polcirkeln! 

Dag 1: Hemorten – Härnösand
Idag är det dags! Vi sätter oss i bussen som tar oss norrut förbi 
Gävle och Hudiksvall. Vi stannar för lämpliga pauser längs vä-
gen innan vi når Härnösand. Här checkar vi in på vårt hotell som 
väntar med middag åt oss. 

Dag 2: Härnösand– Jokkmokk
Färden går vidare norrut och vi tar sikte på Höga Kusten-bron 
där vi gör ett kort stopp för att beskåda detta mästerverk. Re-
san fortsätter förbi Björkarnas Stad Umeå och vid Piteå viker vi 
av för att följa Piteälven mot Storforsen. Vi fortsätter på den sk. 
Midnattssolsvägen till Jokkmokk och vårt hotell. Här serveras 
kvällens middag. 

Dag 3: Jokkmokk – Kiruna
Den som vill hinner ta en promenad i Jokkmokk innan vi far 
vidare mot Kiruna. På vår väg passerar vi Gällivare och väl på 
plats möter en lokalguide som visar oss runt i Kiruna. Vi kom-
mer att få berättat för oss om stadens historia och dess grunda-
re Hjalmar Lundbohm. Dessutom får vi veta mer om den pågå-
ende stadsomvandling i Kiruna och hur gruvnäringen påverkar 
staden.  Därefter är det dags att checka in på vårt hotell där 
middag väntar.  

Dag 4: Kiruna  - Tromsö
Efter frukost är det dags att fortsätta norrut via Nordkalott-
vägen och Riksgränsen. Vi gör ett litet stopp i Abisko innan vi 
fortsätter på vackra vägar mot Narvik och slutligen Tromsö. Här 
träffar vi vår lokalguide som ska visa oss Tromsö – Nordens 
Paris. Staden kallas även Porten till Arktis och ligger omgiven av 
ett majestätiskt landskap. Vi njuter av kvällens middag och gör 
ett kvällsbesök på Ishavskatedralen (Tromsdalens kirke), och 
får njuta av en vacker midnattskonsert. Senare på kvällen går 

RESEFAKTA 
Avresedatum: 8/8
Pris: 11 995:-
Tillägg, enkelrum/hytt: 3 350:-
Valuta: NOK
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/hytt, halvpension, 
lokalguide i Kiruna och Tromsö, midnattskonsert i Ishavskate-
dralen, kryssning på Hurtigruten samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1:  First Hotel Stadt, Härnösand
Dag 2: Hotell Jokkmokk, Jokkmokk
Dag 3: Scandic Ferrum, Kiruna
Dag 4-6: Ombord Hurtigruten
Dag 7: Scandic Lillehammer, Lillehammer
Tidtabell B: Sidan 2

Hurtigrutenkryssning
tromsö - Trondheim  
8 dagar - 11 995 KR

vi ombord på Hurtigrutens fartyg, som ska ta oss längs med den 
spektakulära kusten mot Trondheim.  

Dag 5-6: Hurtigruten
Under dessa dagar ska vi bara ta det lugnt och njuta av ett 
otroligt naturscenario. Många städer, fiskebyar, fjordar och fan-
tastisk natur passeras och kanske har vi tur att få se några vilda 
djur i havet eller på land. Passa på att ta er ut på däck även 
under de senare timmarna för att vid bra väder uppleva det 
härliga ljuset. Denna båtresa är svår att beskriva, den måste 
upplevas! Vi äter frukost och middag ombord båda dagarna och 
njuter till fullo. 

Dag 7: Trondheim – Lillehammer
Under morgonen anländer vi till den charmiga trästaden Trond-
heim berömd bl.a. för Nidarosdomen. Vi äter frukost ombord 
innan vi checkar ut och packar in våra väskor i bussen som vän-
tar. Vår buss tar oss runt en sväng i staden innan vi reser vidare 
mot OS-staden Lillehammer. Här bor vi denna sista natt på vår 
resa och middagen står serverad.

Dag 8: Lillehammer – Hemorten
Efter frukost är det dags att ta farväl av Norge för denna gång 
och nu återstår bara sista etappen till våra respektive hemorter.  
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RESEFAKTA 
Avresedatum: 4/7
Pris: 7 395:-
Tillägg, enkelrum/hytt: 2 050:-
Valuta: Sek och Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, halv-
pension, guidningar och entréavgifter 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, Kokkala/Karleby
Dag 5: Original Sokos Hotel Vaakuna, Vaasa
Dag 6: Ombord Viking Line
Tidtabell B: Sidan 2

På den här resan blandas vacker natur och fantastiska 
vyer med besök i ett flertal kuststäder med mycket histo-
ria 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 av-
långa land till dagens mål, 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 Kusten bron 
över Ångermanälven. Den byggdes mellan 1993-1997 och är en 
av världens största 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 Skellef-
teå och Piteå. Strax utanför Luleå ligger Gammelstads Kyrkstad 
som sedan 1996 är placerad på Unescos världsarvslista. Det är 
Sveriges bäst bevarade kyrkostad med över 400 stugor grup-
perade kring Norrlands största medeltida kyrka. Kyrkstaden 
byggdes för att långväga sockenbor skulle ha någonstans att 
övernatta i samband med kyrkobesök, marknader och socken-
stämmor. Tillsammans med en lokalguide får vi ta del av dess 
spännande historia. Efter besöket far vi vidare förbi tvillingstä-
derna Haparanda och Torneå och över den finska gränsen. Inn-
an 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-
Antoniettes halsband med 647 diamanter av varierande storle-
kar. Resan går sedan vidare längs Bottenvikens kust mot Oulu/
Uleåborg vid Uleälv. Här gör vi en guidad rundtur och får ta del 
av stadens sevärdheter, bland annat domkyrkan och det liv-
liga salutorget. När vi är nöjda fortsätter vi söderut mot dagens 
mål, Karleby. Här har vi möjlighet att besöka den berömda trä-
husstadsdelen Neristan, där man finner ett flertal mycket väl-

Bottenviken runt
7 dagar - 7 395 kr

bevarade 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 statsdelen Skata med kullerstensgator 
och gamla hus är trevlig att promenera i. När vi är nöjda fortsät-
ter vi söderut mot Vasa, staden som förstås fått sitt namn efter 
ätten Vasa, som grundade den ursprungliga staden på 1600-ta-
let. 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 spets-
knyppling och för sina vackra och välbevarade trähus som har 
placerat Rauma på Unescos världsarvslista. Tillsammans med 
en lokalguide besöker vi Gamla Rauma, trästaden, och får se de 
färgglada och dekorativa trähusen som ligger i området.   På ef-
termiddagen åker vi vidare mot Åbo där vi senare kliver ombord 
Viking Lines färja mot Stockholm. Ombord kan vi njuta av god 
mat, underhållning och tax free shopping. 

Dag 7: Stockholm – Hemorten  
Vi äter en god frukost ombord innan det är dags att kliva om-
bord på bussen för färden mot våra respektive hemorter. 
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Natursköna Sydnorge
4 Dagar - 6 250 kr

RESEFAKTA 
Avresedatum: 3/8
Pris: 6 250:-
Tillägg, enkelrum: 1 250:-
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum inkl. frukost, tre 
luncher, en middag, båttur på Lysefjorden, lokalguide i Sta-
vanger, reseledare.
Valuta: NOK
Övernattningar:
Dag 1: Clarion Hotel Ernst, Kristiansand
Dag 2: Scandic Stavanger City, Stavanger
Dag 3: Straand hotell, Vrådal   
Tidtabell C: Sidan 2

Följ med oss på en spännande resa till Norge och dess 
södra delar. Vi tar en tur i oljestaden Stavanger och åker 
en trevlig båttur på den vackra Lysefjorden. 

Dag 1: Hemorten – Kristiansand
Efter uppsamling så beger vi oss norrut mot Norska gränsen. Vi 
tar Color Lines färja över till Sandefjord, vi äter lunch ombord. 
Sedan återstår bara färden till vackra Kristiansand. Vi checkar in 
på vårt hotell, sedan är kvällen fri för egna strövtåg och middag 
på egen hand. Ta gärna en titt på de vackra äldre trähusen som 
överlevde den stora stadsbranden.

Dag 2: Kristiansand – Stavanger
Vi intar en tidig frukost innan vi beger oss mot Stavanger, Nor-
ges bas för oljeproduktionen på Nordsjön. Staden har en fin och 
välbevarad trähusstadsdel. Vi äter en gemensam lunch innan 
vår lokalguide tar oss med på en trevlig rundtur. Även denna 
kväll är fri. I den gamla stadsdelen finns flera trevliga restau-
ranger och pubar så passa på att ha en trevlig kväll.   
   
Dag 3: Stavanger – Vrådal
Denna dag väntar en två timmars trevlig båttur på den otroligt 
vackra Lysefjorden, vi passerar bland annat den mäktiga fjäll-
platån Preikestolen och branta fjällsidor. Efter den storslagna 
upplevelsen så stiger vi i land i Lysbotn. Här äter vi en gemen-
sam lunch. Sedan far vi på vackra vägar mot vårt hotell i Vrådal, 

Straand hotel. Hotellet ligger vackert vid sjön Visser. Här äter vi 
en gemensam middag.  

Dag 4: Vrådal – Hemorten
Efter frukost så startar vi vår hemresa, vi säger farväl av Norge 
och tar färjan åter mot Sverige och Strömstad. Återigen så äter 
vi lunch ombord under båtturen. Sedan återstår bara resten av 
hemresan och kanske ett fikastopp kan passa bra.

Nyhet
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RESEFAKTA
Avresedatum: 2/8 
Pris: 6 895:- 
Tillägg, enkelrum/hytt: 2 100:-
Valuta: NOK
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, båt-
resa med Hurtigruten (ospecificerade hytter), lokalguide i 
Trondheim samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: First Hotel Victoria, Hamar
Dag 2: Clarion Hotel & Congress, Trondheim
Dag 3: Ombord Hurtigruten
Dag 4: Bardöla Höyfjellshotell, Geilo
Tidtabell E: Sidan 2

Under en 26-timmars kryssning genom de norska fjor-
darna och ölandskapet får vi uppleva Norge på ett fan-
tastiskt sätt. 

Vi åker med någon av de klassiska Hurtigrutenbåtarna sträck-
an Trondheim – Bergen. Under vår båtresa passerar vi många 
mysiga norska kuststäder och branta klippor som stupar ner i 
norska havet. Vi besöker tusenårsstaden Trondheim och från 
bussfönstret väntar också många storslagna vyer.

Dag 1: Hemorten – Hamar 
Vi tar sikte på den norska gränsen och stannar för kaffe och 
lunch på lämpliga ställen utmed vår resväg. Framåt senare de-
len av eftermiddagen når vi Hamar, och hinner säkert med en 
liten promenad innan vi äter vår första gemensamma middag 
på vårt hotell.

Dag 2: Hamar – Trondheim 
Vi fortsätter vår resa upp till den vackra fjällplatån Dovre. Snart 
är vi framme vid dagens mål Trondheim – Norges historiska hu-
vudstad - och hinner med en guidad busstur genom den säreg-
na staden. Om tid finns rekommenderas ett besök i den enorma 
katedralen Nidarosdomen (entré ingår ej).

Dag 3: Trondheim – Hurtigruten
När frukosten är avklarad är det dags att bege sig ner till ham-
nen där en av Hurtigrutens båtar ligger och väntar på oss. Från 
Trondheim glider vi söderut längs den norska kusten. Nu är det 
bara att njuta av de fantastiska vyerna som passerar utanför 
fönstret. Vi passerar städer som Kristiansund och Molde på vår 
resa. På kvällen serveras en god middag. Mat och service är 
mycket uppskattad under turen med Hurtigruten. 

Dag 4: Hurtigruten – Geilo 
Efter en natt ombord på båten vaknar vi upp med branta berg 
och hänförande vyer utanför våra fönster. Vi äter frukost och 
njuter av lugnet ombord. Under dagen passerar vi Norges väst-
ligaste stad Florö. I vackra Bergen tar vi plats i bussen och 
fortsätter vår resa med siktet inställt på Geilo. Vi bor på fina 
Bardöla Höyfjellshotel. Innan middagen kan man ta sig ett dopp 
i poolen eller en promenad i de vackra omgivningarna.

Dag 5: Geilo - Hemorten 
När vi har lastat bussen är det dags att börja vår hemresa. 
Vi åker förbi Hönefoss och Oslo innan vi lämnar Norge, detta 
fantastiska land. 

Hurtigruten
5 dagar - 6 895 kr
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Uppe i midnattssolens förtrollande land väcks naturen till 
liv i en explosiv förvandling under några få sommarmå-
nader. 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 Båtsouj Skogssamecenter, vi tar oss ner 
i LKAB´s gruva i Kiruna. Torkat renkött och goda mid-
dagar står på menyn. På vår hemresa passerar vi Höga 
Kusten bron. Så följ med och upplev midnattssolen.

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

Dag 2: Härnösand – Arvidsjaur 
Efter frukost går färden vidare in i Lappland via Dorotea och Vil-
helmina där vi gör stopp för lunch på egen hand. Vidare genom 
älvar och skogar som gör ett magiskt intryck, över Umeälven 
och Vindelälven så tar vi oss mot Båtsouj 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 Arvid-
sjaur 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 Gäl-
livare och Svappavara. Vi checkar in på vårt hotell där vi skall 
bo två nätter med middag inkluderad. 

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, ca 540 meter med hjälp av buss och guiden berät-
tar mer om denna fantastiska gruva. Gruvmuseet berättar mer 
om gruvans 100-åriga historia och hur brytmetoderna föränd-
rats genom tiderna. Ett par mil bort ligger Jukkasjärvi med sitt 
världskända 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 – Umeå 
Vi startar som vanligt med god frukost innan vi påbörjar vår 
resa söderut. Vi beger oss mot Luleå där vi tittar till Gam-
melstads Kyrka, Norrlands största medeltida stenkyrka, som 
är upptagen på UNESCOS världsarvslista. Här finns även 400 
stugor som byggdes för de kyrkobesökare som inte kunde ta 
sig hem samma dag, här kunde dem övernatta. Vi får lite egen 
tid för lunch och kan titta runt ibland alla vackra byggnader. 
Nästa stopp är Umeå och vårt hotell för natten och vi ser fram 
emot kvällens middag tillsammans.

Dag 6: Umeå – Gävle 
Efter frukost så tar vi oss vidare söderut och stannar till för att 
titta på den fantastiska Höga Kusten-bron. 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 in-
tryck och nya spännande möten säger vi farväl för denna gång.

RESEFAKTA 
Avresedatum: 29/6
Pris: 7 695:-
Tillägg, enkelrum: 1 700:-
I resan ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, entré och 
guidade visningar enligt program samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: First hotel Stadt, Härnösand
Dag 2: Hotel Laponia, Arvidsjaur
Dag 3-4: Hotel Scandic Ferrum, Kiruna
Dag 5: Comfort hotel Winn, Umeå
Dag 6: Clarion hotel Winn, Gävle
Tidtabell D: Sidan 2

Midnattssolens
förtrollande land 
7 dagar-  7 695 kr
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RESEFAKTA
Avresedatum: 10/7
Pris: 10 895:-
Tillägg, enkelrum: 3 500:-
Valuta: SEK och NOK
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, lo-
kalguide på Lofoten, besök i Röros samt reseledare.
Övernattningar: 
Dag 1: First Hotel Strand, Sundsvall
Dag 2: Scandic Luleå, Luleå
Dag 3: Scandic Ferrum, 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    
Tidtabell B: Sidan 2

Långt ovanför polcirkeln sträcker Lofotenöarna ut sig i 
Norska havets stormiga vatten. 600 klippöar och branta 
fjäll väntar på vårt besök. Under juli månad har man möj-
lighet att få uppleva midnattssolen. Under vår resa besö-
ker 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 fo-
tostopp 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 att delar av staden skall flyt-
tas. Här övernattar vi och äter vår middag.

Dag 4: Kiruna – Svolvär 
Denna dag så lämnar vi svenska gränsen via Abisko och Riks-
gränsen, här tar vi chansen att få ta ett trevligt foto. Det är ju 
inte varje dag man passerar Riksgränsen. In över norska grän-
sen 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 tidi-
gare 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, Nidaros-
domen, en av Skandinaviens största kyrkor. Om tiden medger 
så kan man på egen hand ta en promenad för att se detta bygg-
nadsverk. Middagen äter vi på vårt centrala hotell.

Dag 8: Trondheim – Hamar
Vi tar sikte österut 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. 
Røros 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 Unescos 
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. 

Lofoten 
9 dagar - 10 895 kr
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RESEFAKTA
Avresedatum:  5/7
Pris: 10 095:-
Tillägg, enkelrum: 3 000:-    
Valuta: Norska kronor, Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/hytt, halvpension, 
utflykter enligt program, lokalguide i Tromsö, entré Ishavska-
tedralen, entré Nordkapshallen med film och certifikat samt 
reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: First Hotell Strand, Sundsvall
Dag 2: Polar Hotell, Älvsbyn
Dag 3: Quality Hotel Grand Royal, Narvik
Dag 4: Reisafjord Hotel, Sörkjosen
Dag 5: Scandic hotel, Honningsvåg
Dag 6: Lapland Hotel Riekonlinna, Saariselkää
Dag 7: Original Sokos Hotel Arina, Uleåborg
Dag 8: Ombord Viking Line
Tidtabell B: Sidan 2

En fantastisk resa till Europas sista utpost mot norr. Mid-
nattssolens, de stora vidderna, 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 övernat-
tar och äter vår första gemensamma middag.

Dag 2: Sundsvall - Älvsbyn 
Vi lämnar Sundsvall efter frukost och styr mot vackra Höga 
Kustenbron. Här kör vi över Ångermanälven och fortsätter förbi 
Örnsköldsvik och Skellefteå till dagens slutmål Älvsbyn. 

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

Dag 4: Narvik - Sörkjosen 
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 inn-
an vi fortsätter mot dagens mål Sörkjosen. 

Dag 5: Sörkjosen - 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 ha-
vet 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 Lapp-
land 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.

Nordkap 
9 dagar - 10 095 kr
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RESEFAKTA
Avresedatum: 17/7
Pris: 6 295:-  
Tillägg, enkelrum:  900:-
Valuta:  SEK
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, tåg-
resa med Inlandsbanan, visning av Båtsuoj Samecenter inkl 
kaffe och renkött, entré och fika Underjordskyrkan, en lunch, 
guidning och vildmarksmiddag vid Svansele samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Clarion Hotel Grand, Östersund  
Dag 2-3: Malå Hotell, Malå
Dag 4: Scandic Sundsvall City, Sundsvall
Tidtabell B: Sidan 2

Inlandsbanan 
5 dagar - 6 295 kr

Tågresan på Inlandsbanan är en fantastisk naturupple-
velse men även bussresan genom vårt vackra land har 
många underbara vyer att erbjuda. I år åker vi Inlands-
banan mellan Östersund och Vilhelmina. Förutom tåg-
resan på Inlandsbanan erbjuder denna resa gruvbesök 
med en kyrka 90 meter under jord, rovdjursutställning 
och lite samehistoria. 

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

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. Tåg-
personalen står till förfogande och berättar gärna om historia 
och platser under resans gång. Efter tågresan blir det uppehåll 
för lunch på egen hand i den fina staden Vilhelmina. Sedan bär 

det av till Båtsuoj Samecenter, här skall vi få lite samehistoria 
och gör en rundvandring i ett sameviste. Vi får smaka på torkat 
renkött med kaffe. Vidare till Malå och vårt hotell. Vi äter en 
gemensam middag på hotellet.

Dag 3: Utflykt 
Direkt efter frukost så far vi mot Kristineberg och beger oss 
under jorden och S:t 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. Sedan tar vi oss mot Skellefteå och Skråmheden där 
vi får en lunch i kvarnen och en visning av tillverkningen av 
Skråmträsk Skon. Dagen är innehållsrik och vi besöker dess-
utom Svansele Vildmarksutställning, här ser vi oss runt i de-
ras fantastiska rovdjursutställning. Här bjuds vi dessutom på 
en trevlig och lite annorlunda vildmarksmiddag. Vi anländer till 
vårt hotell lite senare och en skön natts sömn väntar. 
 
Dag 4: Malå – Sundsvall
Då var det dags att påbörja vår resa söderut ner mot dagens 
slutmål, Sundsvall. Här väntar vårt hotell med rum och god 
middag. Under dagen kommer vi att passera den mycket kända 
Höga Kusten bron där vi kan stanna till för att ta oss en titt på 
detta fantastiska bygge. Sedvanliga stopp för fika och lunch ut-
med vägen. Middag och sköna rum väntar på vårt hotell.

Dag 5: Sundsvall – Hemorten
Efter frukost så fortsätter vår resa mot våra hemorter. Vi avslu-
tar vår norrlandsresa för denna gång och säger farväl och på 
återseende.
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Norge lockar oss med sin fantastiska natur, sina fjordar, 
fjäll, höga berg och vackra vattenfall. Vi bor på Bardöla 
Högfjällshotell i Geilo, beläget på Hardangervidda. Luften 
här är frisk och klar och naturupplevelserna många. Vi 
kommer att besöka både Kjeåsen och åka en av världens 
vackraste tågresor, Flåmbanan.

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

Dag 2: Utflykt Kjeåsen
Efter frukost tar vi plats i bussen och beger oss mot Eidfjord, 
ett litet samhälle omgivet av mäktiga bergsformationer. Vi reser 
vidare längs med Hardangerfjorden förbi Sima kraftverk, och 
får berättat för oss om kraftverket och fjälldammarna. Därefter 
kör vi upp till Kjeåsen. Vi får höra om familjen Wiik som bott 
och drivit gården i generationer, men numera tar man inte emot 
besökare på själva tunet. Vi får dock njuta av den hissnande 
utsikten innan vi färdas åter till vårt hotell där middag väntar.

Dag 3: Utflykt Flåmbanan                                                                                                 
Dagens utflykt blir något alldeles extra, vi ska göra en tur på 
den otroligt vackra Flåmsbanan, som räknas som en av värl-
dens vackraste tågsträckor. Vi tar plats i Flåm och under den 
två timmar långa resan till Myrdal och tillbaks, får vi njuta av 
enastående vyer, så glöm inte kameran!  Vi ser bland annat den 
vackra Aurlandsfjorden, en arm av världens längsta fjord, Sog-
nefjorden och under turen gör tåget stopp för fotografering.  På 
vägen tillbaks till Geilo åker vi genom Lerdalstunneln, 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 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.                                                                                              

Geilo 
med Kjeåsen och Flåmsbanan
4 dagar - 4 595 kr

RESEFAKTA
Avresedatum:  11/7
Pris: 4 595:-
Tillägg, enkelrum: 1 100:-
Valuta:  NOK
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, ut-
flykter enligt programmet, tågresa på Flåmbanan samt rese-
ledare.
Övernattningar:
Dag 1-3: Bardöla Höyfjellshotell, Geilo
Tidtabell E: Sidan 2
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Få länder har sådan fascinerande natur som Norge. Un-
der denna resa använder vi oss av både buss och båt, och 
en höjdpunkt är sjöresan på Geirangerfjorden. Vi kom-
mer även med bussen åka på 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.

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 –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 – Geirangerfjorden – Öyer
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 Öyer. Här skall vi övernatta 
och äta gemensam middag.

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

Geiranger 
med Atlanthavsvägen och Trollstigen
5 dagar - 5 995 kr

RESEFAKTA
Avresedatum: 28/7
Pris: 5 995:-
Tillägg, enkelrum: 1 750:-
Valuta: NOK
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, ut-
flykter enligt program, båtresa Geiranger, lokalguide i Åle-
sund samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Scandic Ringsaker, Hamar  
Dag 2: Scandic Seilet, Molde
Dag 3: Scandic Parken, Ålesund
Dag 4: Quality Hotel Strand, Gjövik
Tidtabell E: Sidan 2
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RESEFAKTA
Avresedatum: 20/7, 27/7
Pris: 3 350:-
Barnrabatt 3-11 år i dubbelrum: 395:-
Barnrabatt 3-11 år i 3-4-rum: 520:-
Barnrabatt 12-14 år: 150:-
Barn 0-3 år(ej egen säng): betalar endast bussplats
Tillägg, enkelrum: 700:-   
Valuta: Danska kronor
I resans pris ingår: Boende i valt rumsalternativ, halvpen-
sion, entré till Legoland.
Övernattningar:
Dag 1-2: Comwell Hotel, Kolding
Tidtabell C: Sidan 2

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.

Dag 1: Hemorten – Kolding 
Vi tar plats i bussen och åker ner 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 m m. 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 miljo-
ner LEGO-bitar. Här finns hundratals byggnader allt från med-
eltida 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 Lego-
produkter. Vi stannar på Legoland hela dagen och återvänder 
inte förrän framåt kvällen till vårt hotell där vi äter middag ge-
mensamt.

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
3 dagar- 3 350 kr

Jokkmokks marknad
med Ishotellet 6 dagar- från 6 995 kr
Följ med oss på en vinterresa upp i norr. Vi besöker Jokk-
mokks Marknad med alla renar, utställare, mat och dryck.
Många aktiviteter pågår under dessa dagar och har vi tur 
kan vi få se ett äkta renrace eller hundspann. Mycket fin 
samisk hemslöjd finns att titta på eller självklart att köpa. 

Dag 1: Hemorten – Sundsvall
Efter avresa från våra hemorter styr vi bussen norröver och 
siktar in oss på Sundsvall. Här checkar vi in på vårt hotell och 
njuter av en god middag.

Dag 2: Sundsvall – Boden
Vi börjar dagen med en stärkande frukost innan vi fortsätter 
norröver via kustvägen. Vi passerar bland annat Norrlands 
största stad Umeå, innan vi når Boden, där vi övernattar och 
äter en gemensam middag.

Dag 3: Boden – Jokkmokks marknad – Kiruna
Vi fortsätter på lappländska vägarna mot Jokkmokk och den 
välkända vintermarknaden.  Här finns allt från traditionella 
knallar till samiska hantverk och renar. Marknaden har anor 
från 1600-talet och här hålls massor av spännande aktiviteter.  
Under eftermiddagen fortsätter färden norrut till vårt hotell i 
Kiruna, och här äter vi vår middag.

Dag 4: Kiruna – Boden
Efter frukost på hotellet hinner vi med en liten kortare tur i Kiru-
na, och ser bland annat Kiruna kyrka, byggnaden som påminner 
om en lappkåta och är en av Sveriges största träbyggnader. Vi 
fortsätter sedan till det välkända Icehotel i Jukkasjärvi. Icehotel 
har blivit en av norra Europas mest välkända turistattraktio-
ner. Hotellet som av förklarliga skäl inte står sig från ”år till år” 
byggs på nytt årligen och har öppet mellan december och april. 
Totalt krävs det 30 000 ton snö för att få färdigt hotellet som 
designas unikt varje år av olika konstnärer. Efter en rundvand-
ring där vi beskådar detta unika konstverk och hotell väntar en 
god lunchbuffé här, innan vi åker vidare mot vårt hotell i Boden.  
Här övernattar vi och äter middag.

Dag 5:  Boden – Sundsvall
Vår resa söderöver fortsätter längs den norrländska kusten och 
vi når Sundsvall där vi kommer att övernatta och inta resans 
sista gemensamma middag.

Dag 6:  Sundsvall – Hemorten
Vi sitter upp i bussen denna sista resdag och tar sikte på våra 
respektive hemorter som vi når fram på eftermiddagen/kvällen.

RESEFAKTA
Avresedatum: 5/2 2020 
(datum 2021 ej fastställt, se hemsidan: mkbussresor.se)
Pris: 6 995:-
Tillägg, enkelrum: 1 650:-
Valuta: SEK
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
rundvandring och lunch på Ishotellet, besök på Jokkmokks 
marknad samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1 och 5: First Hotel Strand, Sundsvall
Dag 2 och 4: Quality Hotel Bodensia, Boden
Dag 3: Hotell Kebne, Kiruna
Tidtabell C: Sidan 2
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RESEFAKTA
Avresedatum: 15/5
Pris:  4 695:-
Tillägg, enkelrum: 1 050:-
Valuta: DKK
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, ut-
flykter enligt program, entré till trädgårdarna och Egeskov 
Slott samt reseledare.
Övernattning: 
Dag 1-2: Comwell hotel, Middelfart
Dag 3: Comwell hotel, Köge 
Tidtabell C: Sidan 2

Trädgårdsintresserad? Då är detta resan för dig. Här 
besöker vi trädgårdar med många olika teman. Träd-
gårdarna är inspirerade av allt från japanskt, engelskt, 
dansk 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 – Middelfart
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 Middelfart via Lilla Bältbron, här vi skall bo i två 
nätter. Men innan ankomst till hotellet stannar vi till vid vår för-
sta trädgård, Den Kreative Have i Horsens. 2016 utsågs denna 
trädgård till årets vackraste privata trädgård. Vi fortsätter sedan 
till vårt hotell där middag väntar.

Dag 2: Utflykts dag med 2 trädgårdar
Idag skall vi först besöka den vackra Rhododendron parken i 
Törring, med sina vackra blommor och sin trevliga butik. Efter 
detta väntar den Geografiske Have, som ligger i Kolding. Parken 
som är 12 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 växt-
lighet. Vi äter lunch på egen hand där det passar i tiden. Åter på 
vårt hotell väntar ytterligare en god middag.  

Dag 3: Middelfart – Köge
Efter frukost så lämnar vi hotellet för att ta oss till det impone-
rande 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 
Nu återstår bara vår hemresa och vi tar oss via den imponeran-
de Öresundsbron till svensk mark. Vi rundar Malmö och kör vi-
dare upp genom Halland och når hemorten framåt kvällningen.

Danska trädgårdar,
Broar och slott
4 dagar - 4 695 kr
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Åland 4 dagar - från 3 195 kr

RESEFAKTA
Avresedatum:: 23/6, 14/7, 11/8 
Pris 23/6: 3 195:- Pris 14/7: 3 595:- Pris 11/8: 3 495:-
Tillägg, enkelrum: 1 050:- 
Tillägg, buffé inkl öl/vin/läsk/kaffe ombord på Rosella: 
279:- /resväg
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, två 
luncher, kaffe och bulle, vinprovning, lokaguide samt utflykter 
och entréavgifter enligt program.
Övernattningar:
Dag 1-3: Cikada Hotel, Mariehamn
Tidtabell B: Sidan 2

Åland är inte bara kryssningar. Åland består av en mängd 
öar som ligger mitt i Östersjön och är en självstyrande 
del av republiken Finland. Här finns mycket att se och 
göra. Våra lokalguider tar oss med på en härlig blandning 
av besöksmål. Bomarsunds fästning, Kastelholms slott 
och Önningeby museum är några intressanta stopp under 
vår resa. Vi provar lokalt vin när vi är i smakbyn. 

Dag 1: Hemorten – Mariehamn
Efter uppsamling styr vi norrut och når Kapellskär, där vår färja 
till Åland väntar. Väl ombord finns möjlighet att äta m/s Rosellas 
härliga skärgårdsbuffé (förbokas), och efter 2,5 timmar når vi 
Mariehamn. Vi checkar in på vårt centrala hotell där vi skall bo i 
tre nätter, och hinner säkert ta en kvällspromenad i omgivning-
arna, eller en bit mat på någon servering om så önskas.

Dag 2-3: Rundtur Åland 
Nu har vi två hela dagar att utforska denna härliga och histo-
rierika ö, eller öar som det egentligen är. Åland består ju av en 
mängd mindre och större öar. Båda dessa dagar har vi hjälp 
av lokalguide som kan berätta mer om Ålands historia och alla 
trevliga och intressant platser. Vår guide kommer säkert berätta 
mer om när ryssen gjorde sitt intåg här vid 1800-talet. Vi gör 
en rundtur i Mariehamn, vi besöker bland annat Kastelholms 
slott, Bomarsund, Önningebymuseet och många andra intres-
santa platser. Ena dagen tar vi oss över till Föglö där vi besöker 

galleri Berghäll. Vi besöker smakbyn där vi också äter lunch och 
provar vin. Dessa båda dagar äter vi lunch tillsammans som 
ingår i resans pris, middagarna äter vi på egen hand på vårt 
hotell eller på någon trevlig restaurang i Mariehamn.

Dag 4: Mariehamn – Hemorten 
Efter frukost så har vi lite tid för shopping eller en promenad 
innan vi tar oss mot vår färja som tar oss över till Kapellskär, 
överfärden tar ca 2,5 timmar. Väl ombord finns även på hem-
resan möjlighet att förboka buffé, och när vi sedan når svensk 
mark återstår bara hemresan.

RESEFAKTA
Avresedatum: 18/6
Pris:  3 195:- 
Tillägg, enkelrum: 700:-
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, ut-
flykter enligt program, entré och guidning av Arvselens fä-
bod, Carl Larssongården och Linnés bröllopsstuga, lunchbuffé 
på midsommarafton samt reseledare. 
Övernattningar: 
Dag 1-2: First hotel Grand, Falun
Tidtabell B: Sidan 2

Midsommar i Dalarna
3 dagar - 3 195 kr
Följ med oss till Dalarna och fira en traditionell midsom-
mar på Carl Larssons Sundborn. Här får vi uppleva sång 
och musik, spelmän i vackra folkdräkter och sommar-
smyckade midsommarstänger. Vi besöker dessutom en 
äkta fäbod och Linnés bröllopsstuga på denna trevliga 
tredagars resa. 

Dag 1: Hemorten – Arvselens levande Fäbod – Falun
Vi börjar vår resa norrut och tar vi sikte på Siljanområdet. Efter 
lunchpaus närmar vi oss Malung och Arvselens levande Fäbod 
där vi får en guidning och visning av denna fascinerande fäbod. 
Resan fortsätter därefter mot Mora och Rättvik som vi passerar. 
Snart når vi vårt hotell i världsarvsstaden Falun, som ju har växt 
upp kring Falu koppargruva. Här vi äter gemensam middag på 
kvällen. 

Dag 2: Midsommarfirande i Sundborn 
Efter frukost kör vi den korta biten till Carl Larssons Sundborn. 
Här ska vi få vara med om ett riktigt traditionellt midsommar-
firande med resning av midsommarstången. Vi börjar med en 
guidad rundtur på Carl Larsson gården innan vi njuter av en 
härlig lunchbuffé på Hyttstugan. Under eftermiddagen bjuds det 
på lite musik av spelmän med fioler. Spelmännen, liksom många 
besökare, är klädda i sina fina folkdräkter och alla samlas för 
att gå i kortege till festplatsen där midsommarstången reses. 
Nöjda med dagens firande tar vi oss tillbaks till vårt hotell där 
vi serveras middag.

Dag 3: Falun – Linnés 
Bröllopsstuga–Hemort
Innan vi påbörjar hem-
resan stannar vi till vid 
Linnés bröllopsstuga, och 
här får vi en guidad vis-
ning. Här gifte sig Carl von 
Linné år 1739. På gården 
finns även en återskapad 
1700-talsträdgård med 
kulturväxter och medici-
nalväxter med anknytning 
till bygden. Efter besöket 
är det dags att vända 
hemåt och efter sedvanli-
ga pauser når vi åter våra 
hemorter.
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RESEFAKTA
Avresedatum: 7/7, 10/8
Pris: 4 550:-
Tillägg, enkelrum:  1 250:-  
Valuta: Danska kronor
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 
utflykter med lokalguide två dagar.
Övernattningar:
Dag 1-3: Strand Hotel Balka Söbad, Balka
Tidtabell F: Sidan 2

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 in-
tressanta 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 da-
gar med lokalguider som visar oss runt. 

Dag 1: Hemorten – Bornholm 
Vi reser söderut till Ystad där vi tar båten över till Bornholm.  Ef-
ter 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 det största skogspartiet på Born-
holm – Almindingen. Här ligger ett av öns högsta utkikstorn, 
Rytterknekten. Vi tar oss sedan mot Hasle, där vi besöker ett 
fiskrökeri som röker sill som traditionen medger. 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 ut-
med vattnet. Branta gator tar oss ner mot centrum och ham-
nen. Lite fri tid för lunch på egen hand. Varför inte provsma-
ka 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 Rundkyr-
ka. Vi gör ett stopp och tittar på denna speciella kyrka, en-
tré tillkommer för den som vill gå in. Vidare mot Kreammerhu-
set, 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, lakrit-
stillverkning 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 be-
ger oss tillbaka till respektive hemorter.

Bornholm 
4 dagar - 4 550 kr
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RESEFAKTA
Avresedatum: 20/5, 26/8, 7/10  
Pris 20/5, 26/8:   1 475:-        Pris 7/10: 1 395:-
Tillägg, enkelhytt: 275:- 
Valuta: DKK, NOK
I resans pris ingår: Boende i dubbelhytt insides, middags-
buffé inkl. en dryck, frukost, guidad tur i Oslo.
Övernattningar:
Dag 1: Ombord DFDS – Crown Seaways
Tidtabell D: Sidan 2 

Köpenhamn-Oslo  
Kryssning - 2 dagar - från 1 395 kr

Följ med oss på en trevlig kryssning mellan våra två 
grannländers huvudstäder. Vi får lite egen tid i Köpen-
hamn och i Oslo tar vi en guidad tur med lokalguide.

Dag 1: Hemorten – Köpenhamn
Efter uppsamling så beger vi oss söderut mot Köpenhamn. Vi 
får lite egen tid för lunch innan vi beger oss med färjeterminalen 
och checkar in på DFDS fina nattfärja till Oslo. Ombord så får 
vi våra hytter och en god middags buffé med en dryck väntar. 
Sedan är det fri tid ombord.

Dag 2: Oslo – Hemorten
En god sjöfrukost väntar när vi sakta glider in i Oslofjorden och 
anländer strax till Oslo. Här väntar vår lokalguide på att få visa 
oss runt i denna vackra huvudstad. Egen tid för lunch innan vi 
sitter upp i vår buss för hemfärd.

Nyhet
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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 hög-
sta 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 ge-
mensam middag.

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 Sol-
lefteå 
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 hotell Kramm 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 till helt kort för att besöka Nordingrå 
kyrka och far sedan till fiskelägena Barsta och Bönhamn. Efter 
de korta promenaderna bär det av mot Mjällomslandet, där Ms 
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 omgiv-
ningarna. Ett besök i gamla fiskarkapellet eller Ulvö museum 
kan kanske vara av intresse. Eller varför inte smaka surström-
ming 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. Nu återstår bara Höga Kus-
tenbron och det anslutande vägnätet inklusive 30-talet broar 
som uppfördes. Tänk att bron bara är 70 meter kortare än den 
berömda Golden Gatebron i San Fransisco. Efter en stund vid 
bron far vi åter till hotellet i Kramfors, 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. 

RESEFAKTA
Avresedatum: 2/7, 13/8 
Pris: 4 295:-
Tillägg, enkelrum: 700:-
I resans ingår ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, en 
lunch, båtresa inkl. kaffe, guidade visningar enligt program 
samt reseledare.
Övernattningar:
Dag 1: Scandic Sundsvall City, Sundsvall
Dag 2-3: First Hotell Kramm, Kramfors
Tidtabell B: Sidan 2

Höga Kusten 
4 dagar - 4 295 kr
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RESEFAKTA
Avresedatum: 2/7(4 dagar), 3/8 (6 dagar) 
Pris 2/7:  4 195:-:-
Pris 3/8: 7 095:-
Tillägg, enkelrum 2/7: 700:- 
Tillägg, enkelrum 3/8: 1 200:- 
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, ut-
flykter och reseledare.
Övernattning:  ?
Tidtabell A: Sidan 2

Hemlig resa - till utlandet ???
4 dagar - 4 195 kr      6 dagar - 7 095 kr

RESEFAKTA
Avresedatum:  24/7
Pris: 2 895:-
Tillägg, enkelrum: 550:-
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 
guidad visning, middag, biljett till Fawlty Towers.
Övernattning:  First Hotel Kärnan, Helsingborg
Tidtabell F: Sidan 2

Nu är det klart. John Cleese har givit sin välsignelse och 
Fredriksdalsteatern i Helsingborg blir först i Europa med 
att presentera humorlegendens egen scenversion av 
Fawlty Towers – världens mest älskade komediserie.
Denna version bygger på en av de mest populära episoderna 
(Hotel Inspectors) och runt denna intrig har man på ett smart 
sätt vävt in några av de absolut mest populära scenerna ur hela 
TV-serien. På Fredriksdals-teatern kommer vi åter att få möta 
de skådespelare som senast lyckades så perfekt med att pricka 
in originalkaraktärernas tajming och få det engelska badhotellet 
att leva upp även på svenska – Adde Malmberg som Basil, Eva 
Rydberg som Sybil, Birgitta Rydberg som Polly, Kalle Rydberg 
som Manuel, Ewa Roos som Mrs Richards och så förstås Håkan 
Mohede som Majoren

Dag 1: Hemorten – Helsingborg
Efter uppsamling så tar vi oss söderut med lite stopp utmed 
vägen för fika/lunch. Vi anländer till Helsingborg och checkar in 
på vårt centralt fina First Kärnan hotell. Sedan har vi resten av 
dagen fri och middag på egen hand.

Dag 2: Helsingborg
Nu har vi en halv dag till egna aktiviteter, kanske ta en tur över 
till Helsingör eller bara flanera runt i denna vackra kuststad. 
Sedan beger vi oss ut till Fredriksdal, där väntar guidad tur, 
middag och en trevlig kväll tillsammans med Eva Rydberg och 
hennes glad gäng. Vi utlovar många glada skratt och dråpliga 
situationer.

Dag 3: Helsingborg – Hemorten
Efter en skön sovmorgon eller för den morgonpigge, en trevlig 
morgon promenad, sitter vi åter i vår buss som tar oss hemåt. 

De senaste åren så har vi oftast ordnat 
en hemlig resa, men i år finns det två 
att välja på. Båda är till utlandet och 
söderut. Den ena är på fyra dagar och 
den andra på sex dagar. Som vanligt 
kan vi bara berätta att det kommer bli 
trevliga resor med bra hotell.

Dag 1: Hemorten - ?
Vi samlar upp enligt tidtabell och beger oss 
söderut. Gemensam middag efter ankomst 
till hotellet.

Dag 2-3 och 2 - 5: Hemliga utflykter   
Dessa dagar kommer innehålla många trev-
liga besök och kanske någon trevlig prov-
smakning. Vi tar även hjälp av lokala guider 
för att få mer information på plats. Midda-
gar äter vi gemensamt varje kväll, antingen på hotellet eller på 
lokal restaurang.

Dag 4 och 6: Hemresa
Efter frukost beger vi oss 
mot våra hemorter, 
framåt kvällningen är 
vi åter hemma.

Fredriksdalsteatern
3 dagar -2 895 kr

Nyhet
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RESEFAKTA
Avresedatum:  19/7  
Pris: 4 195:- Tillägg, enkelrum: 975:-
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum inkl. frukost, hel-
dag med lokalguide på Ven, en lunch, en fika, entré Sofieros 
slottsträdgård.
Övernattningar: Clarion Grand Hotel, Helsingborg 
Tidtabell A: Sidan 2

Under denna resa så besöker vi vackra Ven med Tycho 
Brahes Uranienborg. Vi får även tid att upptäcka Helsing-
borg, en trevlig hamnstad med härlig sommar puls. Ett 
besök på Sofieros trädgårdar hinner vi också med. Passa 
på att ta en tur över till Danmark och mysiga Helsingör.

Dag 1: Hemorten – Helsingborg
Efter uppsamling så drar vi oss ner mot Helsingborg. Vi gör sed-
vanliga stopp för fika/lunch utmed vägen. Efter att vi fått våra 
rum har vi resten av dagen fri för egna aktiviteter.

Dag 2: Ven
Nu väntar en heldag på Ven, denna vackra och speciella ö. Med 
båt ifrån Landskorna så är vi snart på Ven. Tillsammans med 
vår lokalguide och lokalbuss besöker vi Tycho Brahes Uranien-
borg och hans museum, Vens Hembygdsgård, kyrkan Sankt 
Ibb. Denna dag ingår både gemensam lunch och kaffe. Åter i 
Helsingborg så är det fri tid.

Dag 3: Ledig dag
Idag har vi möjlighet att antingen ta en tur över till Helsingör, 
kanske ta ett smörrebröd på ett mysigt fik. Finns även flera 

Helsingborg med Ven 
4 dagar - 4 195 kr

trevliga affärer för lite shopping. Eller varför inte flanera om-
kring i Helsingborg, en sommarstad med härlig puls. Man kan 
ta en promenad till Fredriksdals Trädgårdar, här har ju Eva Ryd-
berg sina sommar farser, kanske finns det lediga platser denna 
kväll (bokas på egen hand).

Dag 4: Helsingborg – Hemorten
Efter frukost så beger vi oss ut till Sofiero med sina vackra träd-
gårdar. 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.

Danska Söderhavsöarna 
4 dagar - 5 350 kr

I södra Danmark ligger många härliga små öar och stä-
der, eller byar som man säger på danska. Under denna 
resa besöker vi vackra slott, annorlunda kyrkor och nju-
ter av härlig natur. Vi besöker även vackra öar som Mön, 
Falster, Langeland och den lilla pärlan Areö.

Dag 1: Hemorten – Maribo
Efter uppsamling stannar vi till för fika och lunch på egen hand, 
och far vidare på vackra danska vägar till Mön. Vi ser Möns 
Klint, och besöker Elmelund Kyrka, som är känd för sina un-
derbara väggmålningar. Därefter far vi vidare mot Maribo där vi 
skall bo en natt, och här äter vi gemensam middag.

Dag 2: Maribo – Fåborg
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 i Fåborg där vi skall bo i två nätter. Gemen-
sam middag väntar.

Dag 3: Fåborg – Aerö
Då var det dags att besöka den charmiga lilla ön Aerö. Vi tar 
färjan över och besöker två mysiga byar som Aerösköbing och 

Marstal, vi tittar på den vackra och lite speciella naturen på ön. 
När vi är nöjda tar vi färjan åter mot Fåborg och vårt hotell, en 
god middag väntar på oss.

Dag 4: Fåborg – 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, och når senare på kvällen 
våra hemorter.

RESEFAKTA
Avresedatum: 12/8
Pris: 5 350:-
Enkelrum, tillägg: 1 050:-
Valuta: Danska kronor
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, båt-
resor, entréavgifter och guidningar enligt programmet samt 
reseledare.   
Övernattningar: 
Dag 1: Hotel Söpark, Maribo
Dag 2-3: Hotel Fåborg fjord, Fåborg
Tidtabell A: Sidan 2
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Malmö & Köpenhamn 
3 dagar - från 1 795kr

RESEFAKTA
Avresedatum: 29/5, 10/7, 11/9
Pris: 1 795:-
Tillägg, enkelrum: 600:-
Valuta: SEK, DKK
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum med frukost, dags-
tur till Köpenhamn.
Övernattningar:
Dag 1-2: Scandic Malmö City, Malmö
Tidtabell A: Sidan 2

Följ med oss på en kombinerad resa med två fina städer, 
Malmö och Köpenhamn. Vi bor i Malmö och får här möj-
lighet 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 att spendera i 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 om det är öppet. 
Vi tar en heldag här innan vi åter far mot Malmö för en kväll på 

Följ med oss på denna trevliga resa till shoppingstaden 
Kiel. Vi bor två nätter ombord på Stenas nya fräscha 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 shopen 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. 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 som avgår kl. 18.45. Yt-
terligare 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 - Från 1 295 kr

RESEFAKTA
Avresedatum: 4/2, 23/3, 20/4, 11/5, 7/9, 25/9, 12/10, 
30/10, 9/11, 7/12, 18/12
Pris 4/2, 23/3: 1 295:-   Pris 18/12: 2 095:- 
Pris övriga datum: 1 595:- 
Tillägg, enkelhytt: 600:- (4/2, 23/3: 300:-) 
Tillägg, golvbäddar: 200:- per person
Tillägg, utsideshytt: 250:- per person
Tillägg, buffé inkl dryck: 325:-(Julbord 7/12, 18/12: 425:-)
Valuta: Euro
I resans pris ingår: Boende i 2-bädds insideshytt (vånings-
sängar), frukost, transfer till Göteborg och i Kiel.
Övernattningar:
Dag 1-2: Ombord Stena Line
Tidtabell C: Sidan 2

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.

Nyhet
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Följ med på en trevlig Östersjökryssning till den finska 
huvudstaden Helsingfors. Vi njuter av god mat och trev-
lig underhållning och får dessutom en heldag i Helsing-
fors med möjlighet till sightseeing, egna strövtåg eller 
kanske lite shopping i någon av de trendiga butikerna.

Dag 1: Hemorten – Stockholm 
Bussresan går till Stockholm och Stadsgården där Viking Lines 
fartyg väntar. Väl ombord checkar vi in i våra hytter och därefter 
serveras vi en vällagad Vikingbuffé som även inkluderar dryck. 
Resten av kvällen är fri, kanske en svängom på dansgolvet eller 
ett besök i taxfree-butiken lockar?

Dag 2: Helsingfors
Efter en stärkande frukostbuffé väntar en heldag i Helsingfors. 
Vi ordnar mot tillägg en rundtur med lokalguide under förmid-
dagen. Därefter finns gott om tid att utforska den finska hu-
vudstaden på egen hand. Vi kan rekommendera ett besök på 
Salutorget, Senatstorget eller Domkyrkan. Dessutom finns gott 
om shoppingmöjligheter. Väl ombord igen väntar ytterligare en 
trevlig kväll.

Dag 3: Stockholm – Hemorten
Frukost serveras ombord innan vi kliver av i Stockholm och åter 
tar plats i vår buss. Nu återstår bara hemresan till våra respek-
tive hemorter.

Helsingforskryssning 
3 dagar -   från 1 195 kr

RESEFAKTA 
Avresedatum: 6/3, 23/3, 3/4 , 10/4, 27/4, 8/5, 25/5, 8/6, 
26/6, 3/7, 20/7, 3/8, 24/8, 4/9, 28/9, 2/10, 26/10, 6/11, 
23/11, 7/12
Pris utresa månd: 1 195:-
Pris utresa fred och sommar (26/6-8/8): 1 495:-
Tillägg, guidad stadsrundtur: 295:- (vid för få bokade går 
resan med Viking Lines Hop on/Hop off buss) 
Tillägg för utsideshytt och enkelhytt: se vår hemsida.
Valuta: Sek (ombord), Euro 
I priset ingår: Bussresa, båtresa, plats i 2-bädds b-hytt, en 
buffé med öl/vin/läsk/kaffe samt två frukostbuffé .
Obligatorisk legitimationskontroll, så glöm inte giltig id-
handling!
Bussen avgår från: Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, 
Grästorp, Lidköping, Skara, Skövde, Mariestad, Lyrestad, 
Hova, Laxå, Brändåsen, Hallsberg, Kumla, Arboga, Eskilstu-
na och Strängnäs. 
För avresetider: Se vår hemsida.

Åldersgräns: 20 år om du reser utan målsman. 
OBS! Alla måste ha med giltig legitimation.  
Vid special- och temakryssningar gäller andra priser!

Följ med oss på en underhållande och trevlig kryssning 
med Cinderella! Vår buss går varje måndag, onsdag och 
lördag – året runt! Dessutom har vi avresor andra da-
gar under året, till specialkryssningar som Whiskeykryss, 
Rockkryss, Nyårskryss och självklart under Dansbands-
veckan. 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 nöjes-
kryssning!
Väl på plats i Stockholm välkomnas vi ombord på nöjeskrys-
saren Cinderella, som beroende på veckodag har olika teman. 
Välj den avresa som passar dig bäst! Ombord väntar fina hytter, 
god mat och underhållning i toppklass. I vårt grundpaket ingår 
Vikingbuffé med dryck på kvällen och en riklig frukostbuffé på 
morgonen därpå. Väljer du att resa en fredag eller lördag ingår 
istället en stor brunch dag 2. Du kan även byta ut buffé mot 
en trevlig trerätters middag eller en skadjusplatå i restaurang 
Seawiew mot ett litet tillägg.
Ombord finns också en trevlig SPA-avdeling (förboka gärna ev 
behandlingar i samband med din bokning), en välsorterad tax-
freebutik där du kan handla till förmånliga priser.

RESEFAKTA
Avresa: Måndagar, onsdagar och lördagar samt specialkryss-
ningar, se vår hemsidan.
Ordinarie priser vardagar (jan-mars) från: 695:-
Ordinarie priser lördagar (jan-mars) från: 995:-
För erbjudanden, specialkryssningar och priser perioden 
april-december: se vår hemsida www.mkbussresor.se
I priset ingår: Bussresa, båtresa, plats i 2-bädds b-hytt, 
buffé med öl/vin/läsk/kaffe samt frukostbuffé (brunch lörda-
gar och söndagar). Tillägg för utsideshytt och enkelhytt, se 
vår hemsida.
Åldersgräns utan målsman: 20 år
Obligatorisk legitimationskontroll, så glöm inte giltig id-hand-
ling!
Bussen avgår från: Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, 
Grästorp, Lidköping, Skara, Skövde, Mariestad, Lyrestad, 
Hova, Laxå, Brändåsen, Hallsberg, Kumla, Arboga, Eskilstuna 
och Strängnäs. 
Cinderella avgår från Stockholm kl 18.00, och är tillbaks näst-
kommande dag kl 15.15 (reservation för tidtabellsändring).
För avresetider: Se vår hemsida.

Cinderella 
Nöjeskryssning för alla 
2 dagar - från 695 kr
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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 mindre än 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 värl-
dens absolut vackraste skärgård! 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 ham-
nen i den charmiga huvudorten Rønne, på promenadavstånd 
från centrum och badstränder. Vill du uppleva ännu mer? För-
boka någon utflykt. På kvällen serveras vi ombord en danskin-
spirerad buffé.

Dag 3: Visby – Rosorna och ruinernas stad
När morgonen gryr skymtar Visbys stolta siluett i fören. På Got-
land finns massor att göra för både stora och små. Kneippbyns 
vattenland och äventyrspark står säkert högt på barnens öns-
kelista, men det finns flera andra utflykter att välja på, med 

Kryssa med Cinderella i sommar
till Bornholm & Visby
4 dagar - från 3 395 kr

RESEFAKTA
Avresedatum: 21/6
Pris från: 3 395:-
I resans pris ingår: Bussresa, båtresa i vald hyttkategori, 
en Vikingbuffé, en danskinspirerad buffé och en skaldjurs-
buffé inkl öl/vin/läsk/kaffe, två frukostbuffé samt en brunch.
Tillägg, utflykter på Bornholm och i Visby: Läs mer på vår 
hemsida www.mkbussresor.se
Obligatorisk legitimationskontroll, så glöm inte giltig 
id-handling!
Bussen avgår från: Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, 
Grästorp, Lidköping, Skara, Skövde, Mariestad, Lyrestad, 
Hova, Laxå, Brändåsen, Hallsberg, Kumla, Arboga, Eskilstuna 
och Strängnäs. För avresetider, se vår hemsida

Fårö som årets nyhet. Vi stannar kvar ända till 20.45 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
En välsmakande brunch serveras idag istället för frukost och 
resten av återresan mot Stockholm spenderas kanske på sol-
däck? Under eftermiddagen når vi Stockholm och därefter åter-
står endast hemresan i vår bekväma buss.

Nyhet



85

Vår favoritö Gotland lockar alltid! Nytt för i år är att vi 
kryssar med Cinderella till Visby och får en hel dag i den 
fantastiska och vackra medeltida staden. Njut dessutom 
ombord av god mat, nöje och glittriga vyer från däck un-
der kryssningen.

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 skärgård! Vi serveras en vällagad 
buffé där dryck ingår och har sedan kvällen fri att utforska far-
tyget och dess nöjesutbud.

Dag 2: Visby – Rosorna och ruinernas stad
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 20.45 finns det gott om tid att sola, bada 
och promenera i det vackra medeltida Visby. Utflykterna bestäl-
ler du med fördel i samband med din bokning, läs mer om dessa 
och priser på vår hemsida: www.mkbussresor.se.
Åter ombord på Cinderella serveras vi en skaldjursbuffé.

Dag 3: Cinderella – Stockholm – Hemorten
En välsmakande brunch serveras idag istället för frukost och 

RESEFAKTA
Avresedatum: 29/6, 3/7, 18/8
Pris 29/6, 3/7: 2 795:-    
Pris 18/8: 2 795:-
I resans pris ingår: Bussresa, båtresa i vald hyttkategori, 
en Vikingbuffé och en skaldjursbuffé inkl öl/vin/läsk/kaffe, en 
frukostbuffé samt en brunch.
Tillägg, utflykter på Gotland: Läs mer på vår hemsida 
www.mkbussresor.se
Obligatorisk legitimationskontroll, så glöm inte giltig 
id-handling!
Bussen avgår från: Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, 
Grästorp, Lidköping, Skara, Skövde, Mariestad, Lyrestad, 
Hova, Laxå, Brändåsen, Hallsberg, Kumla, Arboga, Eskilstuna 
och Strängnäs. För avresetider, se www.mkbussresor.se

Kryssa med Cinderella i sommar
till Visby
3 dagar - från 2 695 kr

resten av återresan mot Stockholm spenderas kanske på sol-
däck? Under eftermiddagen når vi Stockholm och därefter åter-
står endast hemresan i vår bekväma buss.

Almedalsveckan
Väljer du utresa den 29/6 eller 3/7 kan du dessutom besöka el-
ler delta i politikerveckan i Almedalen, som pågår under vecka 
27.

Nyhet
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BRA ATT VETA INFÖR RESAN
Bokning och presentkort
Våra resor bokar du på telefon: 0511-34 66 60, 031- 12 68 00, 0150-164 64, på vårt kontor på Björkelundsgatan 
21 i Skara eller direkt på våra hemsidor: www.mkbussresor.se. www.egetrafiken.se.  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 och EGE-Trafiken inom 
fem år från utförandet.

Betalning
Så snart du gjort din bokning översänder vi din bekräftelse - gärna med e-post.  På våra bussresor är 
anmälningsavgiften 500:- och på resor med flyg är den 1 000:-. Avgiften skall betalas till oss inom tio dagar, 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. På vissa specifika 
resor kan andra betalningsvillkor gälla - se din bekräftelse.
Vid betalning notera OCR-nummer/referensnummer och namn. 
Betalningen sker via vårt bankgirokonto: 5661-0066 eller på vår hemsida.

Avbeställning
Avbeställningsskyddet är ett extra skydd om du tvingas avboka din resa, önskar du detta anmäls det i samband 
med bokningen. Vid resor på 1-3 dagar är denna kostnad 150:-/person och på resor mer än 4 dagar är den 200:-/
person, se punkt 3.2 i Allmänna villkor för paketresor.
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 vårdscentral. 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 inte pass för svenska medborgare. Men du måste 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.
På vissa resmål behöver vi även ordna visum innan avresa, vilket vi kan hjälpa till med.
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 november 2019, 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 angivna 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.
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BRA ATT VETA INFÖR RESAN
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 50 kg bagage. Allt bagage
skall märkas upp, helst med våra egna adresslappar som bifogas med ditt resebevis, eller finns 
att få i våra bussar. 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.

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 
det lättare förtäring att köpa ombord. Kostnadsfritt kan du ta med 20 kg 
bagage/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. 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 egetrafiken.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 de flesta av våra ordinarie anslutningsorter. Från vissa anslutningsorter 
och resor med flyg tillkommer anslutningen (se vår hemsida eller hör dig för vid bokning). För att genomföra så 
många resor som möjligt samkörs en del resor mellan MK bussresor och EGE-Trafiken. Detta i sin tur kan ibland 
innebära att vissa resenärer under anslutningen måste byta buss, att vissa anslutningar kan ske med mindre buss/
bil/taxi. Angående anslutningsorter se sidan 2. Avresetider för respektive resa hittar du detta på vår hemsida eller 
vid bokning. 
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