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Holland
6 dagar - 7 195 kr

Traditionsenligt är våra Hollandsresor ett vårtecken, och på dessa resor besöker 
vi både Keukenhof, Aalsmer och Amsterdam. På avresan den 23/4 får vi också 
möjlighet att beskåda det fantastiska och berömda Blomstertåget. Under vistelsen 
i Holland bor vi i Den Haag/Rijswijk
I resans pris ingår:  Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter enligt program-
met, entréavgift till Aalsmer, Keukenhof och båttur i Amsterdam samt reseledare.
Avresedatum: 23/4, 29/4
Pris:  7 195:-
Tillägg, enkelrum:  1 750:-

 

Wismar sekt och öl
4 dagar - 4 395 kr

Wismar, som är en av de nordtyska Hansastäderna, har mycket att erbjuda. Vi 
startar vistelsen med en guidad rundtur i denna vackra hamnstad. Dessutom kom-
mer vi att prova två av Tysklands goda drycker. Sekt, som är en typ av mous-
serande vin, en tysk variant av fransmännens Champagne. Och öl, då vi besöker 
ett tyskt ölbryggeri. Här får vi en kortare visning av tillverkningen och därefter 
provsmakar vi bryggeriets lokala öl.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, en middag, lokalguide, 
en visning och provsmakning av Sekt, en visning och provsmakning av lokalt öl 
samt reseledare. 
Avresedatum: 28/5
Pris: 4 395:-   Tillägg, enkelrum: 650:-

I din hand håller du vår reseinspiration för 2020 med flera nyheter blandat med våra klassiska resmål.  I år har vi valt att göra en 
mindre broschyr där vi tipsar om våra resor, både rena bussresor men även kombinationsresor med buss- och flyg samt kryss-
ningar. Sedan hoppas vi att ni vill gå in på vår nya fräscha hemsida för att läsa mer: www.egetrafiken.se.

Vi kunde stolt lansera den nya sidan i slutet av 2019. Här hittar du alla våra resor med utförligt program och all information du 
behöver. Här kommer även nyheter att dyka upp under året.
Vi har i samband med att vår nya hemsida kom igång även bytt bokningssystem. Du kan mycket enklare och tydligare boka din 
nästa resa via vår hemsida. Men självklart kan du alltid ringa oss under kontorstid. Vi hjälper dig så gärna.
 
Nu hoppas vi att du skall hitta din nästa resa hos oss på EGE – Varmt välkommen ombord!

välkommen till ett nytt
spännande reseår -2020!

 

Portugal 
med Algarvekusten och Lissabon     

10 dagar -14 495 kr
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 
poolområde och ligger nära stranden. Med hjälp av engelsktalande lokalguider 
besöker vi bland annat Faro, Sagres och en provar gott portugisiskt vin.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter med lokalguider 
enligt program, vinprovning, middag med Fadoshow samt reseledare.
Avresedatum: 18/10
Pris: 14 495:- 
Tillägg, enkelrum: 3 750:-
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Praktfulla Wien
med tjeckiska Plzen
7 dagar - 8 095  kr

En innehållsrik resa där vi upplever den fantastiska staden Wien. Här blandas his-
toria och spännande arkitektur med moderna museer, mysiga cafeér och restau-
ranger. Vi får prova österrikiskt vin och även öl i den tjeckiska staden Plzen, som vi 
också besöker under resan.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum med frukostpension, fem middagar, ut-
flykter enligt program, lokalguide i Wien, entré och Highlight Tour på Schönbrunn, 
en vinprovning och en ölprovning samt reseledare.
Avresedatum: 22/8 
Pris: 8 095:-  
Tillägg, enkelrum: 1 700:-

Riga och Tallinn
5 dagar - 4 095  kr

En resa där vi besöker de båda städerna Riga och Tallinn, som båda haft stor på-
verkan på vår svenska historia. Dessa vackra städer har influenser från både rysk 
och svensk arkitektur, har en härlig atmosfär och inbjuder oss till sightseeing, 
shopping och god mat. Vi reser mellan städerna med buss i ett landskap där vi 
fortfarande får se delar av det gamla Baltikum.
 I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, frukostpension, utflykter 
enligt program, lokalguide i Riga och Tallinn samt reseledare.
Avresedatum: 10/5, 6/9 
Pris: 4 095:-  
Tillägg, enkelrum:  1 500:-
Tillägg buffé ombord: 375:- per väg

Stralsund med Rügen
4 dagar - från 3 795  kr

Ön Rügen är belägen i södra Östersjön och har ett mycket spännande förflutet, 
och var under tvåhundra år en del av det svenska Pommern. Utöver intressant 
historia har ön en underbar natur och flera kända bad- och kurorter. Vi bor i Stral-
sund, den gamla Hansastaden, med en vacker stadskärna full av sevärdheter.  
Påskresan 10/4 har ett något annorlunda program, se www.egetrafiken.se

I resans pris ingår: Boende i dubbelrum med frukostpension, en middag, lokal-
guide i Stralsund samt utflykter enligt program samt reseldeare.
Avresedatum: 10/4, 10/9 
Pris 10/4: 3 795:-. Pris 10/9: 4 095:-   
Tillägg, enkelrum: 800:-

Bremen  oktoberfest
4 dagar - 4 095  kr

Följ med oss på en trevlig weekendresa till Tyskland, och den populära ”Okto-
berfesten ”Bremen Freimark”. Här trivs vi med den tyska gemytligheten, vi gör 
ett besök med tillhörande ölprovning på Beck´s bryggeri, och hinner säkert med 
lite shopping. Vi kommer även ha en julmarknadsresa till Bremen under advent, 
datum och pris kommer uppdateras på vår hemsida: www.egetrafiken.se.

I resans pris ingår: Boende i dubbelrum med frukostpension, besök och ölprov-
ning på Beck´s bryggeri.
Avresedatum: 22/10  
Pris: 4 095:- 
Tillägg, enkelrum: 1 100:- 
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Vackra Dolomiterna
Norditalien - Innsbruck

10 dagar - 11 395  kr
Upptäck den vackra norra delen av den italienska alpvärlden tillsammans med oss! 
Vi bor på ett trevligt hotell i Dolomiterna, och 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 också 
se lite mer av Innsbruck, där vi även övernattar på vår väg hemåt. 
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.
Avresedatum: 27/9 
Pris: 11 395:-. Tillägg, enkelrum: 2 195:- 

Tyrolen
7 dagar -7 195 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 beskådar det vackra vattenfallet Krimml. Tid finns också för 
lite vandringar och ett besök i de välkända turistorterna Kitzbühel och Zell am See
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, avgift Grossglockner-
Hochalpenstrasse, utflykter enligt program samt reseledare.
Avresedatum: 6/7, 24/8,  
Pris: 7 195:-   
Tillägg, enkelrum: 1 100:-

Rhen och Mosel
7 dagar - 8 095 kr

Hösten är årstiden då det skördas vindruvor längs med Rhen-och Moselfloderna. 
På denna resa får vi lära oss mer om vinodling och hinner både med att provsmaka 
flera av traktens viner och göra en båttur på floden Rhen. Vi övernattar två nätter 
i vackra Rüdesheim vid Rhen, och förflyttar oss sedan till Cochem utmed floden 
Mosel, där vi också stannar i två nätter.

I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter enligt program, 
två vinprovningar, båttur på Rhen samt reseledare.
Avresedatum: 27/9  
Pris: 8 095:-   
Tillägg, enkelrum: 1 050:-

TV-deckarnas England
8 dagar - 10 395 kr

Följ med oss 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. En av kvällarna äter vi middagen på en riktig engelsk 
pub.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter enligt program, 
lokalguider i Oxford och Midsomer samt reseledare.
Avresedatum: 8/8 
Pris: 10 395:-  Tillägg, enkelrum:  2 450:- 
Tillägg, Utflykt Stratford-upon-Avon 
inkl entré Shakespears födelsehem: 300:-
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Baltikum
med tre huvudstäder

7 dagar - 6 795 kr
På resan till Baltikum besöker vi de tre huvudstäder som alla haft stor inverkan i 
svensk historia, nämligen Tallinn, Riga och Vilnius. Gamla vackra städer med influ-
enser både från rysk och svensk arkitektur, och en spännande historia som vi får 
höra mer om av våra lokala guider.
 I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, frukostpension, fyra mid-
dagar varav en Folklore, lokalguider i Tallinn, Riga och Vilnius, en lunch, entréav-
gifter och utflykter enligt program samt reseledare.
Avresedatum: 14/5, 20/8  
Pris: 6 795:-  Tillägg, enkelrum:  2 100:-. Tillägg buffé ombord: 375:-/väg

Franska vinvägar
8 dagar - 10 195 kr

Några av Frankrikes bästa viner tillverkas i de tre vindistrikten – Alsace, Bourgogne 
och Champagne! På resan får vi provsmaka och lära oss mer om vinodling och till-
verkning av de lokala vinerna. Vi reser utmed ”Route du vin” i Alsace, genom små 
vinbyar med blomsterprydda korsvirkeshus. Vi besöker även Bourgogne med sitt 
rika kulturarv och avslutar resan i Reims, där vi får smaka den goda Champagnen.  
 
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter enligt program, 
4 vinprovningar, 1 champagneprovning samt reseledare.
Avresedatum: 13/9
Pris: 10 195:-
Tillägg, enkelrum: 2 500:-

Skottland
10 dagar - 13 195 kr

Med buss och båt tar vi oss till Skottland, och får samtidigt se mer av Tyskland och 
Holland. Vi tar färjan från Amsterdam till Newcastle, och besöker sedan de trevliga 
områdena kring Perth och Edinburgh. Självklart provar vi god whisky, njuter av de 
vackra Högländerna och områdena kring Oban och Glencoedalen. Så följ med oss 
på en lite längre resa till vackra Skottland!
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, frukostpension, åtta mid-
dagar, två whiskyprovningar, entré Blair Castle, lokalguide i Edinburgh samt rese-
ledare.
Avresedatum: 7/9  
Pris: 13 195:-   
Tillägg, enkelrum/hytt: 3 000:-

Tyska pärlor
Spreewald, sparris och vin

4 dagar - 4 695 kr
Spreewald är en riktig pärla! Vi reser till Norra Tyskland och får några dagar i ett 
verkligt härligt område med god mat och dryck. Vi provar vin och njuter av en 
fantastiskt god sparrislunch. En kanaltur på en stakpråm är en upplevelse och 
förutom allt detta hinner vi även få en halvdag i metropolen Berlin.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum med halvpension, utflykter enligt pro-
gram, rundvisning och sparrislunch, båttur (Stakpråm) i Spreewald, vinprovning 
samt reseledare.
Avresedatum: 21/5 
Pris: 4 695:- Tillägg enkelrum:  750:-
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Krakow
7 dagar - från 7 195 kr

   
Följ med oss på en resa till Krakow, staden som anses som en av Europas vack-
raste. På denna resa blandas historia och kultur med god mat och bra shopping. 
Intressanta guidningar men även tid att njuta av den vackra staden på egen hand.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, frukostpension, fyra midda-
gar, guidad tur med hörlurar i Krakow, entré, hörlurar och guidning på Auschwitz, 
Publunch med ölprovning samt reseledare. 
Avresedatum: 6/5, 19/8, 
Pris 6/5: 7 195:- Pris 19/8: 7 350:- 
Tillägg enkelrum: 2 000:-
Tillägg, extra utflykt Saltgruvan: 350:- (min 10 pers)

gardasjön
10 dagar - 10 795 kr

   
Gardasjön – denna otroligt vackra italienska sjö med sitt fantastiska läge har så 
mycket att erbjuda. Här njuter vi av storslagna vyer, ett varmt och skönt klimat och 
en fantastisk grönska. 
Under denna drömresa gör vi två båtturer på sjön, besöker mysiga byar och provar 
lokala viner – allt som hör en Italienresa till. Dessutom gör vi en utflykt till den 
välkända staden Verona!
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter enligt program, 
två båtresor på Gardasjön, två vinprovningar samt reseledare.
Avresedatum: 5/10
Pris: 10 795:-   
Tillägg, enkelrum: 2 000:-

Piemonte och Ligurien
10 dagar - 10 195 kr

   
På denna resa kombinerar vi två härliga områden i Italien. 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 olivoljemuseum och tar hjälp av både 
båt och tåg för att se oss omkring i dessa fantastiska områden. Så följ oss med till 
underbara Italien.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter och lokalguider 
enligt program, vinprovning med guidning, entré olivoljemuseum, båtresa och tåg-
resa samt reseledare.
Avresedatum: 17/9 
Pris: 10 195:-   
Tillägg, enkelrum: 2 700:-

Toscana
med Pisa och Florens

10 dagar - 9 795 kr
Här erbjuds en resa till ett av Italiens mest omskrivna landskap, vackert inramat av 
hav, kullar och dalar. I Toscana finns gott om konst- och kulturskatter, vi besöker 
både Florens, Siena och Pisa. Här äter man god mat och dricker förstklassiga viner, 
självklart gör vi några trevliga provningar. På kullarna ser vi städer i rosa sten och 
cypresserna vaktar olivlundarna och vingårdarna nedanför. Vi upplever Italien från 
sin bästa sida.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter enligt program, 
vin– och olivoljeprovning, lokalguide i Siena och Florens samt reseledare.
Avresedatum: 17/9  
Pris: 9 795:-    Tillägg, enkelrum: 1 850:-
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Polen runt
7 dagar - 7 195 kr

   
Polen har upplevt både stormaktstid och krigets hemska fasor. Här blandas kultur 
med mycket historia, men dagens Polen har så mycket mer att erbjuda. Bra shop-
ping, god mat och magnifika byggnader. Så följ med oss på en intressant och upp-
levelserik resa.  
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, halvpension, guidade utflyk-
ter med lokalguider i Warszawa, Krakow och Gdansk, entré, hörlurar och rundvis-
ning på Auschwitz samt reseledare.
Avresedatum: 28/5, 3/9
Pris: 7 195:-
Tillägg, enkelrum/hytt: 1 600:-
Tillägg, utflykt Saltgruvan: 350:- (minst 10 personer)

Husum och Sylt
4 dagar - 4 750 kr

   
Följ med oss på en sommarresa till den mysiga tyska staden Husum, belägen vid 
Nordsjöns strand. Denna charmiga hamnstadsidyll där ebb och flod genom år-
hundradena 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.  
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum med frukostpension, en middag, tågresa 
DB AutoZug samt reseledare.
Avresedatum: 25/6 
Pris: 4 750:- 
Tillägg, enkelrum: 1 100:-

Salzkammergut
med Salzburg och Örnnästet

7 dagar - 7 695 kr
Österrike är fantastiskt! Här finns underbar natur, spännande historia, höga alptop-
par och vackra sjöar! På denna resa får vi uppleva både historiens vingslag med ett 
besök på Örnnästet, vi kommer guidas genom Salzburg och gör en båttur på den 
vackra Wolfgangsee.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter enligt program, 
båttur på Wolfgangsee, entré Örnnästet, lokalguide i Salzburg samt reseledare.
Avresedatum: 18/7, 22/8 
Pris: 7 695:-
Tillägg enkelrum: 1 050:-

Ungerns viner
med Balatonsjön

10 dagar - 10 695 kr
Man kanske inte tänker på Ungern i första hand när det gäller viner, men här till-
verkas många goda och fina viner. 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 fina resa.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, två luncher, båtresa, tåg-
resa, vinprovningar och lokalguider enligt program samt reseledare.
Avresedatum: 7/9
Pris: 10 695:-  Tillägg, enkelrum: 2 350:-
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Normandie med Jersey
10 dagar - 11 895 kr

Normandie har en välförtjänt plats i världshistorien på grund av landstigningen 
utmed kusten i samband med andra världskriget. Vi får höra mer om detta under 
vårt besök på Dagen D museet. Men området har mycket mer att erbjuda, vi be-
söker 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.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, sju middagar, utflykter enligt program, 
ost-och calvadosprovning, entré Abbey du Mont-St Michel, Arromanche och Dagen 
D-musset samt reseledare.
Avresedatum: 27/9
Pris: 11 895:-   Tillägg, enkelrum:  2 695:-
Tillägg heldagsutflykt Jersey inkl lunch: 1 300:-

Berlin
4 dagar - från 3 495 kr

Berlin är en stad som passar alla, här finns ett enormt utbud av shopping, konst, 
kultur och historia. En weekendresa till denna tyska metropol är ett perfekt avbrott 
i vardagen. Varför inte boka till en fyra timmars lång stadsrundtur med vår duktiga 
lokalguide? Det finns ändå gott om tid att på egen hand upptäcka staden, och vi bor 
centralt nära Kurfürstendamm och det välkända varuhuset KaDeWe.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension.
Avresedatum: 10/4, 30/4, 28/5, 25/6, 22/10, 3/12
Pris 10/4, 25/6: 3 495:-, Pris 30/4, 28/5, 22/10, 3/12: 3 550:-
Tillägg, enkelrum: 1 050:-
Tillägg, rundtur: 4 timmars rundtur med svensktalande guide: 250:-

Österrike - Zillerdalen
7 dagar - 7 195 kr

Man kan inte få nog av Österrike! Därför har vi här en resa till den vackra Ziller-
dalen, mitt i hjärtat av Tyrolen. Vi bor i den lilla byn Stumm, och kommer njuta av 
vackra vyer från vår buss men även från båt och tåg. Dessutom gör vi en tur till 
Innsbruck och får tid för lite promenader i det vackra alplandskapet.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter enligt program, 
tåg och båtresa Achensee samt reseledare.
Avresedatum: 18/7, 27/9
Pris: 7 195:-
Tillägg, enkelrum:  1 200:-

Höjdpunkter i Alpvärlden
med Mainau och Bernina Express

8 dagar - 10 195 kr
Höjdpunkter i Alpvärlden, ja det är vad vi får uppleva på denna resa i den fan-
tastiska 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 tåg-
resa med Bernina Express, slottsbesök och en båttur i storslagen miljö.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, entré Mainau, tågresa 
Bernina Express, entré och guidad tur på slottet Neuschwanstein, båttur på Heiter-
wengersee samt reseledare.
Avresedatum:  8/8
Pris: 10 195:-  Tillägg, enkelrum: 2 050:-
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Lüneburger Heide
med Hamburg

4 dagar - 4 695 kr
På denna resa besöker vi Lüneburg med sin fina Heide, naturreservatet med sina 
härliga ljungfält och vackra skogar. Här åker vi häst och vagn, serveras lunch och 
fikar. Vi bor i centrala Lüneburg i tre nätter och gör dessutom en dagsutflykt till den 
stora hamnstaden Hamburg. Här tar vi hjälp av en lokalguide som visar oss runt.  
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, en middag, en lunch, 
en kaffe och kaka, lokalguide i Lüneburg och Hamburg, en tur med häst och vagn 
samt reseledare.
Avresedatum: 28/5
Pris: 4 695:- Tillägg, enkelrum: 995:-

Moseldalen
cykel- och vinresa
7 dagar - 8 895 kr

Moseldalen på sommaren är ett underbart resmål, och med ett gynnsamt klimat 
har cykelturismen blivit populär i området. Denna cykel- och vinresa erbjuder vi dig 
som vill vara lite aktiv, med härliga cykelturer på fina bilfria cykelvägar. Vi cyklar 
i lugnt tempo och stannar till för att prova viner i de mysiga vinbyarna längs med 
floden Mosel. 
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, cykelhyra i tre dagar, två 
vinprovningar samt reseledare.
Avresedatum: 18/7
Pris: 8 895:-
Tillägg, enkelrum: 1 400:-

St Petersburg
6 dagar - 8 395 kr

Vår resa till Ryssland och St Petersburg utlovar minnesvärda upplevelser och se-
värdheter 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 Petersburg. 
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, frukostpension, tre midda-
gar, två luncher, båtutflykt på Neva, entré till Eremitaget och Peterhof, folkloreaf-
ton, lokalguide samt reseledare. Visumkostnad tillkommer.
Avresedatum: 2/9 
Pris: 8 395:-   Tillägg, enkelrum/hytt: 2 400:-, 
Tillägg, Buffé inkl dryck: 364:-/väg

Kuba
13 dagar - ca 26 500 kr

Följ med oss på en minnesrik resa till Kuba tillsammans med vår duktiga och er-
farna reseledare 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 vack-
raste koloniala stad. Resan avslutas med några lata dagar på den underbara 
stranden i Varadero!  
I resans pris ingår: Flygresa, boende i dubbelrum med frukostpension, all 
inclusive på hotellen i Trinidad och Varadero (from middag dag 6 – lunch dag 12), 
luncher och utflykter enligt program, reseledare och lokal guideservice. 
Avresedatum: 15/11
Pris: Ca 26 500:-
Tillägg, enkelrum: 3 500:-
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Skottland med Tattoo
6 dagar - 12 095 kr

För många är denna resans höjdpunkt The Edinburgh Military Tattoo, en sprudlan-
de föreställning med paraderande militärorkester. Men förutom detta bjuder vår 
resa på så mycket mera. Skottland lockar med sina ljunghedar, historiska byggna-
der och fantastisk natur. Vi gör en rundtur med lokalguide i Edinburgh och besöker 
även Blair Castle. Självklart hinner vi med att provsmaka den skotska whiskyn!
I resans pris ingår: Flygresa, boende i dubbelrum med halvpension, lokalguide 
i Edinburgh, två whiskyprovningar, entréavgift Blair Castle, biljett till The Military 
Tattoo samt reseledare.
Avresedatum: 16/8
Pris: 12 095:-    
Tillägg enkelrum: 1 800:-

 

Amalfi - Sorrento - Capri
8 dagar - 13 195 kr

Njut av härligt avkopplande dagar i området runt Amalfikusten och Sorrento. Vi 
bor bra på fina hotell Punta Campanella Resort & Spa, vackert nära havet i den lilla 
orten Marina del Cantone. På resan besöker vi både Pompeji, den vackra Amalfi-
kusten, Sorrento och Capri. Med hjälp av vår reseledare och lokala guider får vi 
uppleva denna del av Italien på bästa sätt. 
I resans pris ingår: Flygresa, boende i dubbelrum, halvpension, utflykter och 
lokalguider enligt program, entréavgifter till Pompeji och Villa San Michele samt 
reseledare.
Avresedatum: 6/9
Pris: 13 195:-  Tillägg, enkelrum: 3 000:-

 

Skottland 
whiskyns hemland

6 dagar - från 11 595 kr
Skottland med sina högländer, ljunghedar, sjöar och fiskerika floder. Detta är re-
san som verkligen lockar många! Förutom att vi får se tillverkning av skotsk whis-
ky finns en mängd av historiska byggnader i form av mystiska slott och borgar. Vi 
njuter och upplever den magnifika natur som Skottland erbjuder.
I resans pris ingår: Flygresa, boende i dubbelrum med halvpension, lokalguide i 
Edinburgh, två whiskyprovningar, entréavgift Blair Castle samt reseledare.
Avresedatum: 10/5, 6/9 
Pris:  11 595:- Tillägg, enkelrum: 1 450:-

Albanien
kontrasternas land     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. Vi varvar utflykter med lediga dagar och bor hela veckan precis 
utmed stranden, så ett dopp i havet eller hotellets pool lockar säkert.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter enligt program, 
lokalguide i Dürres, Tirana och Kruja, entré Nationalhistoriska museét och Skander-
beg muséet samt reseledare.
Avresedatum: 3/10
Pris: 9 995:-
Tillägg, enkelrum: 2 500:-
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Bottenviken runt
7 dagar - 7 395 kr

På denna resa så följer vi Bottenviken hela vägen runt. Här blandas vacker natur, 
fantastiska vyer med historia och kultur. Vi bor både i svenska och finska orter 
och tar nattbåten tillbaka från Finland. Intressanta stopp i både Luleå med Gam-
melstads kyrka och finska Kemi, Karleby, Vasa och trästaden Rauma. 

I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/hytt, halvpension, guidningar och 
entréavgifter samt reseledare. 
Avresedatum: 4/7
Pris: 7 395:-
Tillägg, enkelrum/hytt: 2 050:-

 

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 gör ett stopp i Finlands näst äldsta stad, 
Borgå. Staden med sina vackra trähus är med på UNESCO´S lista. Vi gör båt-
turer på Saima Kanal och Kallavesi sjön. Vi tar nattbåten till och från Finland, 
Helsingfors på utresan och Åbo på hemresan.  
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/hytt, halvpension, en kvällstur och en 
dagtur med båt i Finland, lokalguide i Borgå, entréer och besök samt reseledare.
Avresedatum: 7/7, 10/8 
Pris: 6 395:
Tillägg, enkelrum/hytt: 2 000:-

 

Island - sagornas ö
buss och flyg      5 dagar -12 995 kr

Island är för många ett drömresemål, tänk själv att få bada blå i Lagunen eller 
stå och beundra en rykande varm källa. Väderleken slår om snabbt på ön så lite 
varma kläder rekommenderas. Spektakulära vattenfall blandat med höga berg, 
vulkaner och en hel del sagor. Det är Island i ett nötskal. Så följ med oss på en 
härlig resa.
I resans pris ingår: Flygresa t/r, boende i dubbelrum inkl. frukost, tre middagar, 
lokalguider, transfers och utflykter enligt program samt reseledare. 
Avresedatum: 28/8 
Pris: 12 995:-
Tillägg, enkelrum: 2 500:-

 

Inlandsbanan
5 dagar - 6 395 kr

Tågresan på Inlandsbanan är en fantastisk naturupplevelse. Vi åker tåget mellan 
Östersund och Vilhelmina och passerar många fina vyer. Ett besök på Båsuoj Sam-
ecenter och ett besök vid underjordskyrkan i Kristineberg hinner vi också med. 
Vid Svansele vildmarkscentrum bjuds vi på en annorlunda vildmarksmiddag. Vi 
passerar även Höga Kusten bron.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, en lunch, tågresa med 
Inlandsbanan, visning av Båtsuoj Samecenter inkl kaffe och renkött, entré och fika 
Underjordskyrkan, guidning och vildmarksmiddag vid Svansele samt reseledare.
Avresedatum: 3/8
Pris: 6 395:-  
Tillägg, enkelrum: 900:
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Midnattssolens land
7 dagar - 7 695 kr

Uppe i midnattssolens förtrollande land väcks naturen till liv i en explosiv förvand-
ling. Efter lång kall vinter vaknar allt till liv. Vi besöker Ishotellet i Jukkasjärvi, 
båtsouj Skogssamecenter och LKAB´s gruva i Kiruna. Vi smakar på torkat renkött 
och äter goda middagar. Även Höga Kusten bron passerar vi på denna resa till 
midnattssolens land.  

I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, entré och guidade vis-
ningar enligt program samt reseledare.
Avresedatum: 29/6
Pris: 7 695:- 
Tillägg, enkelrum: 1 700:- 

 

Nordkap
9 dagar -  10 095 kr

En klassisk resa till Nordkap, Europas sista utpost. Midnattssolens, de stora vid-
derna och samernas land. En innehållsrik och oförglömlig resa när man står på 
Nordkapsklippan och ser dessa fantastiska vyer och det blå ishavet. Ett besök i 
vackra Tromsö hinner vi också med innan vi tar vägen via Finnmarken till Åbo och 
vår nattfärja hem. 
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/hytt, halvpension, utflykter, lokalguide 
i Tromsö, entré ishavskatedralen, entré Nordkapshallen med film och certifikat 
samt reseledare.
Avresedatum: 5/7
Pris: 10 095:-
Tillägg, enkelrum/hytt: 3 000:-

 

Hurtigruten
5 dagar - 7 550 kr

Under en 26-timmars kryssning genom de norska fjordarna och ö-landskapet 
får vi uppleva Norge på ett fantastiskt sätt. Under båtresan passerar vi norska 
kuststäder, fantastiska vyer och branta klippor som stupar ner i havet. Glöm 
inte kameran. Vi ser städer som Trondheim och Bergen, bor trevligt i Geilo och 
Hamar.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/hytt, båtresa med Hurtigruten (ospe-
cificerade hytter), lokalguide i Trondheim samt reseledare.
Avresedatum: 20/7
Pris: 7 550:-
Tillägg, enkelrum/hytt: 2 500:-

 

Lofoten
9 dagar - 10 895 kr

Långt ovanför polcirkeln sträcker sig Lofotenöarna ut sig i Norska havets stormiga 
vatten. 600 klippöar och branta fjäll väntar oss på denna resa. Vi besöker Trond-
heim samt den vackra trästaden Röros och möjlighet att få uppleva midnattssolen. 
Höga Kusten bron passerar vi på vår väg norrut och även ett besök i Kiruna står 
på programmet.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, lokalguide på Lofoten, 
besök i Röros samt reseledare. 
Avresedatum: 12/7
Pris: 10 895:-
Tillägg, enkelrum: 3 500:-
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Geiranger
med Atlanthavsvägen och TrollstigeN

5 dagar - 5 995 kr
Få länder har sådan fascinerande natur som Norge. Under resan använder vi oss av 
både buss och båt. Höjdpunkten är ju sjöresan på Geirangerfjorden, en av Norges 
vackraste och mest kända fjordar. Vi kommer även få se den berömde Trollstigen 
och andra härliga vyer, så glöm inte kameran. 
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter enligt program, 
båtresa Geiranger, lokalguide i Ålesund samt reseledare.
Avresedatum: 23/6
Pris: 5 995:- 
Tillägg, enkelrum: 1 850:-

 

Geilo
med Kjeåsen och Flåmbanan

4 dagar - 4 695 kr
Norge lockar oss med sin fantastiska natur, sina fjordar, fjäll och höga berg. Under 
resan besöker vi Kjeåsen där vår lokalguide berättar mer om livet här uppe. Sima 
Kraftverk och en tågresa på den vackra Flåmbanan står också på programmet. En 
härlig naturupplevelse med många fina vyer och vi bor fint på Bardöla fjällhotell.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter enligt program-
met, tågresa på Flåmbanan samt reseledare.
Avresedatum: 13/8
Pris: 4 695:-
Tillägg, enkelrum: 1 100:-

Gotland 
5 dagar - från 3 995 kr

För mer än 35 år sedan startade vår verksamhet med resor 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 dess 
spännande historia. Här finns något att upptäcka för alla!
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, båtresa t/r Nynäshamn 
– Visby, guidade utflykter enligt program. 
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: Karlstad, Kristinehamn, Karlskoga, Hallsberg, Kumla, Öre-
bro, Arboga, Eskilstuna, Strängnäs, Södertälje med flera orter. 

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: Jönköping, Gränna, Ödeshög, Mjölby, Linköping, Norrkö-
ping, Nyköping, Södertälje med flera orter.

Pris Visby Gustavsvik avresa 24/5-26/6 + 10/8-3/9: 3 995:-
Pris Visby Gustavsvik övriga datum: 4 295:-
Tillägg, enkelrum: 1 050:-

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:-

Pris BW Solhem: 24/5, 31/5, 30/8: 5 295:-
Pris BW Solhem: 7/6-27/8:  5 495:-
Tillägg, enkelrum: 2 500:-

Pris BW Strand 24/5, 31/5, 30/8: 5 895:-
Pris BW Strand 7/6-27/8: 6 095:-
Tillägg, enkelrum: 2 500:-
För exakta påstigningsplatser och tider, se din bekräftelse och för mer information 
om våra utflykter och boendealternativ, se vår hemsida: www.egetrafiken.
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Midsommar i dalarna
3 dagar - 3 395 kr

Följ med oss till Dalarna och fira en traditionell midsommar på Carl Larssons Sund-
born. Här får vi uppleva sång och musik, spelmän och midsommarstång. Guidade 
turer på Carl Larsson gården och Linnés Bröllopsstuga. Vi bor trevligt i Falun.  
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter enligt program, 
entré och guidning av Arvselens fäbod, Carl Larssongården och Linnés bröllops-
stuga, lunchbuffé på midsommarafton samt reseledare. 
Avresedatum: 18/6
Pris: 3 395:-
Tillägg, enkelrum: 700:-

Åland 
4 dagar - från 3 195 kr

Åland är inte bara kryssningar. Åland består av en mängd öar mitt i Östersjön. 
Under resan besöker vi bland annat Bomarsunds fästning, Kastelholms slott och 
Önningeby museum. Vi provar lokalt vin och äter god lunch i smakbyn. Vi tar fär-
jan mellan Kapellskär och Mariehamn.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, två luncher, kaffe och 
bulle, vinprovning, lokalguider samt utflykter och entréer.  
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: 279:-/väg

Danska trädgårdar
och slott 
4 dagar - 4 795 kr

Trädgårdsintresserad? Då är detta resan för dig. Vi besöker flera olika trädgårdar 
med olika teman och en härlig Rhododendron park. Massor av träd, buskar och 
andra växter får vi se på denna trevliga resa. Även ett besök på det fantastiska 
Egeskovs slott hinns med. Vi tar färjan till Fredrikshamn på utresan och via sun-
det hem.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter, entréer till 
trädgårdarna och Egeskovs slott samt reseledare.
Avresedatum: 14/8 
Pris: 4 795:-      Tillägg, enkelrum:  1 050:-

Bornholm 
4 dagar - 4 650 kr

Bornholm, denna vackra ö som en gång tillhörde Sverige. Tillsammans med våra 
lokalguider ser vi vackra stränder, underliga rundkyrkor och historiska platser. 
Badkläder kan vara bra då vi bor nära havet. Vi besöker Gudhjem, Svaneke, Ham-
merhus och mycket mer. Ta chansen och ät en god lunch på ett av alla fiskrökerier.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter med lokalguide 
två dagar.
Avresedatum: 19/7
Pris: 4 650:-
Tillägg, enkelrum: 1 250:
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Helsingborg - Ven
4 dagar - 4 295 kr

Under denna resa så besöker vi vackra Ven med Tycho Brahes Uranienborg. Vi får 
även tid att upptäcka Helsingborg, 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. Vi bor centralt i Helsingborg.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum inkl. frukost, heldag med lokalguide på 
Ven, en lunch, en fika, entré Sofieros slottsträdgård.
Avresedatum: 5/7
Pris: 4 295:-
Tillägg, enkelrum: 975:-

 

Höga kusten
 4 dagar - 4 295 kr

Det norrländska höglandet når här fram till kusten och de höga bergens direkta 
möte med havet är ett särdrag i svensk natur. Vi stannar och tittar till Höga Kus-
ten bron, Döda Fallet och vi får en guidad tur vid Thailändska Paviljongen. En dag 
ute på Ulvön med lunch är en populär utflykt. En omtyckt resa under åren.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, en lunch, båttur inkl. 
kaffe, guidad visning samt reseledare.
Avresedatum: 23/7
Pris: 4 295:-
Tillägg, enkelrum: 700:- 

 

Fredriksdalsteatern
 Pang i bygget, Fawlty towers

3 dagar - 2 895 kr
Nu är det klart. John Cleese har givit sin välsignelse och Fredriksdalsteatern i Hel-
singborg blir först i Europa med att presentera humorlegendens egen scenversion 
av Fawlty Towers – världens mest älskade komediserie. Vi möter Adde Malmberg 
som Basil, Eva Rydberg som Sybil, Birgitta Rydberg som Polly, Kalle Rydberg som 
Manuel. Lite ledig tid i Helsingborg hinns också med.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukost, guidad visning, middag och 
teater på Fredriksdal.   
Avresedatum: 17/7
Pris: 2 895:-    Tillägg, enkelrum: 550:-

 

Danska Söderhavsöar
4 dagar - 5 495 kr

I södra Danmark ligger många härliga små öar och städer. Under resan ser vi 
vackra slott, annorlunda kyrkor och härlig natur. Vi besöker vackra öar som Mön, 
Falster, Langeland och den lilla pärlan Aerö. Ett besök på det vackra slottet Ege-
skov, med sin vackra trädgård, hinner vi också med. Vi tar vägen över sundet båda 
vägar.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, båtresor, entréer och 
guidningar samt reseledare.
Avresedatum: 21/5
Pris: 5 495:-
Tillägg, enkelrum: 1 050:-
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