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Holland
6 dagar - från 6 795 kr

Våra Hollandsresor är populära och omtyckta. Under resan besöker vi både 
Keukenhof och Aalsmer och vi gör en kanaltur inne i Amsterdam. På resorna den 
21/4 och 22/4 så tar vi även en titt på det berömda Blomstertåget. På dessa resor 
bor vi på olika hotell, läs program och se mer på vår hemsida.
I resans pris ingår:  Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter enligt 
programmet, entréavgifer till Aalsmer och Keukenhof, kanaltur samt reseledare.
Avresedatum: 17/4, 21/4, 22/4
Pris 17/4: 6 795:-. Pris 21/4: 7 495:-. Pris 22/4: 7 095:
Tillägg, enkelrum:  1 500:-

 

Wismar Påsk och sekt 
4 dagar - 4 395 kr

Följ med oss på en trevlig påskresa till Tyskland. Vi bor i Wismar och får en dag 
att bekanta oss mer med den vackra staden. Här provar vi sekt som är en typ av 
mousserande vin. Dessutom reser vi en av dagarna till Rostock för ett besök på 
den stora påskmarknaden.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, två middagar, 
sektprovning, reseledare.
Avresedatum: 15/4
Pris: 4 395:-   
Tillägg, enkelrum: 800:-

Efter två års pandemi kan vi äntligen börja resa igen. Vad vi har längtat! Vi hoppas att ni här i vår bro-
schyr hittar inspiration och förslag på kommande resor. 
Vi har på vår hemsida lagt upp mer information om våra resor och här finns långresor ut i Europa, men 
även kortare resor i Sverige och Norden. Dessutom finner ni våra omtyckta kryssningar med Cinderella, 
till Kiel, Helsingfors och Åbo. 
Förutom att det är bekvämt och tryggt att resa med våra turistbussar, så är det också ett väldigt prisvärt 
och miljövänligt sätt att resa på. 
Läs mer på: www.mkbussresor.se
Så varmt välkommen tillbaka! Vi ser fram emot att få se dig ombord igen!

välkommen Tillbaka!

 

Hildesheim     
Vin och sparris
4 dagar -4 595 kr

Under dessa dagar passar vi på att prova både vin och den goda primören sparris. 
Strax sydost om Hannover ligger denna trevliga och mysiga stad, Hildesheim. På 
det stora torget bjuds det på goda viner, vinfesten håller på nästan hela dagen. 
I dom trevliga bodarna säljs det godsaker och drycker, mat finns det mycket för 
den som är sugen. Musik och underhållning förvandlar stadskärnan till en härlig 
feststämning.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 2 middagar, guidad tur 
och lunch, reseledare. 
Avresedatum: 26/5
Pris: 4 595:-  Tillägg, enkelrum: 950:-
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Wien med tjeckiska Plzen  
7 dagar - från 8 295  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.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum med frukostpension, fem middagar, 
utflykter enligt program, lokalguide i Wien, entré och Highlight Tour på Schönbrunn, 
en vinprovning och en ölprovning samt reseledare.
Avresedatum: 8/5, 21/8 
Pris 8/5: 8 495:-  Pris 21/8: 8 295:-
Tillägg, enkelrum: 8/5 1 950:-, 21/8 1 500:-

Riga och Tallinn
5 dagar - 4 195  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 tidpunkter. Idag är det en härlig atmosfär 
i de båda som verkligen inbjuder till sightseeing, shopping och god mat till bra 
priser.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, frukostpension, utflykter 
enligt program, lokalguide i Riga och Tallinn samt reseledare.
Avresedatum: 6/6, 12/9 
Pris: 4 195:-  
Tillägg, enkelrum:  1 400:-
Tillägg buffé ombord: 355:- per väg

Stralsund med Rügen
4 dagar - 4 695  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 
Stralsund, den gamla Hansastaden, med en vacker stadskärna full av sevärdheter.  

I resans pris ingår: Boende i dubbelrum med frukostpension, en middag, lokal-
guide i Stralsund samt utflykter enligt program samt reseldeare.
Avresedatum: 22/9 
Pris: 4 695:-   
Tillägg, enkelrum: 800:-

Bremen  oktoberfest
4 dagar - 3 695  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 shopping och ett besök i ett trevligt öltält. Vi bor centralt på fina 
Dorint hotel.

I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension 

Avresedatum: 20/10  
Pris: 3 695:- 
Tillägg, enkelrum: 1 200:- 



4

Vackra Dolomiterna
Norditalien - Innsbruck

10 dagar - 11 895  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 
omgivningar, god mat och avkoppling. Men vi besöker även ett museum med 
Ismannen Ötzi och ett vackert slott med en prisbelönt trädgård på vår resa. Ett 
besök i Innsbruck hinner vi också med innan vi påbörjar vår hemresa.
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: 2/10
Pris: 11 895:-. Tillägg, enkelrum: 1 900:- 

Tyrolen
7 dagar -

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: Ej fastställt 
Pris: Ej fastställt    
Tillägg, enkelrum: Ej fastställt 
-

Rhen och Mosel
7 dagar - 8 495 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: 10/9  
Pris: 8 495:-   
Tillägg, enkelrum: 1 300:-

TV-deckarnas England
8 dagar - 11 095 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. Hemresan från England går via den häftiga Eurotunneln.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter enligt program, 
lokalguider i Oxford och Midsomer samt reseledare.
Avresedatum: 30/7
Pris: 11 095:-  Tillägg, enkelrum: 3 950:- 
Tillägg, Utflykt Stratford-upon-Avon 
inkl entré Shakespears födelsehem: 300:-
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Baltikums 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: 19/5, 11/8  
Pris: 6 795:-  
Tillägg, enkelrum:  2 150:-. 
Tillägg buffé ombord: 355:-/väg

Kielkanalen med Hamburg
4 dagar - 4 995 kr

Kielkanalen är en cirka 100 km lång kanal genom Schleswig-Holstein. Kanalen 
förbinder Östersjön och Kielfjorden. Under denna resa gör vi en båttur genom 
kanalen och besöker dessutom den vackra storstaden Hamburg. Vi bor i den 
mysiga Kurorten Bad Bramstedt.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, heldagstur på 
Kielkanalen, brunch och kakbuffé ombord, lokalguide i Hamburg samt reseledare.
Avresedatum: 15/6
Pris: 4 995:-
Tillägg, enkelrum: 600:-

Skottland
10 dagar - 13 595 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 Newcastle. 
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!
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, halvpension, två whisky-
provningar, entré Blair Castle, lokalguide i Edinburgh samt reseledare.
Avresedatum: 5/9
Pris: 13 595:-   
Tillägg, enkelrum/hytt: 3 150:-

Spreewald
sparris och vin

4 dagar - 4 995 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: 26/5 
Pris: 4 995:- Tillägg enkelrum:  1 200:-
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Krakow
7 dagar - 7 495 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: 4/5, 17/8, 
Pris: 7 495:-  
Tillägg enkelrum: 1 400:-
Tillägg, extra utflykt Saltgruvan: 400:- (min 10 pers)

gardasjön
10 dagar - 11 095 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: 2/10
Pris: 11 095:-   
Tillägg, enkelrum: 1 700:-

PRAG
6 dagar - 5 695 kr

   
Vår resa till Tjeckiens gyllene huvudstad Prag har sedan många år varit ett mycket 
omtyckt resmål hos oss. Centrum är en enda stor sevärdhet i sig som berättar 
om tusen år av arkitektur och politik. Kom med och låt dig förtrollas av Prags 
magi, lyssna till dess historia och njut av alla vyer i denna vackra, kuperade stad. 
Möjlighet att boka till två utflykter under vistelsen.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 2 middagar, guidad 
stadsrundtur med lokalguide samt reseledare.
Avresedatum: 15/5, 11/9
Pris: 5 695:-   
Tillägg, enkelrum: 1 500:-

Polska Rivieran
6 dagar - 6 295 kr

Här erbjuder vi en härlig sommarresa till vackra Polska Rivieran med städerna 
Sopot, Gdynia och Gdansk. Detta område kallas även trestadsområdet och bildar 
en miljonstad tillsammans. Med lokalguider och egen tid upptäcker vi denna 
pulserande och fina östersjökust. En tur ut till halvön Hel hinner vi också med.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 3 middagar, lokalguider 
och utflykter enligt program samt reseledare.
Avresedatum: 27/6
Pris: 6 295:-
Tillägg, enkelrum: 1 900:-
Tillägg, extra utflykt: 300:- (min 10 personer) 
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Polen runt
7 dagar - 7 095 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: 12/5, 7/7, 22/9
Pris: 7 095:-
Tillägg, enkelrum/hytt: 1 500:-
Tillägg, utflykt Saltgruvan: 400:- (minst 10 personer)

Hälsoresa till Polen
8 dagar - 7 950 kr

   
Att resa på Spa i Polen blir allt mer populärt bland oss svenskar, mycket beroende 
på hög kvalitet till ett mycket bra pris. Vår resa går till polska Swinoujscie och under 
dagarna får vi en hel massa behandlingar, som ingår i resans pris, och möjlighet 
att njuta av härliga bad.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 6 luncher, 1 konsultation 
av läkare, 14 behandlingar, tillgång till relax med pool och bastu.
Avresedatum: 16/10
Pris: 7 950:-
Tillägg, enkelrum: 1 200:--

Salzkammergut
med Salzburg och Örnnästet

7 dagar - 7 995 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: 2/7
Pris: 7 995:-
Tillägg enkelrum: 1 050:-

Ungerns viner
med Balatonsjön

10 dagar - 11 095 kr
Man kanske inte tänker på Ungern i första hand när det gäller viner, men här 
tillverkas många goda och fina viner. Vi besöker många trevliga och mysiga orter, 
tar en båttur på Balatonsjön och besöker den fina huvudstaden Budapest. En härlig 
resa till lite nya orter med god mat och bra shopping. Många fina vyer utlovas på 
denna fina resa. Vi hinner även med ett stopp i Prag och provar god tjeckisk öl.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, två luncher, båtresa, 
tågresa, vin- och ölprovning samt lokalguider enligt program samt reseledare.
Avresedatum: 5/9
Pris: 11 095:-  
Tillägg, enkelrum: 2 700:-
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Kroatien - Istrien
12 dagar - 10 395 kr

Följ med oss på en härlig ligga still 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 ligger 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. 
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension samt reseledare. 
Avresedatum: 16/9
Pris: 10 395:-
Tillägg, enkelrum: 2 300:--

Berlin
4 dagar - 3 295 kr

En resa till Berlin kan man göra när som helst på året. Denna resa tar med dig till 
en av Europas mest expansiva storstäder. Berlin är en stad som passar alla med 
shopping, konst, kultur och historia.
Här finns mycket historia kvar sedan världskrigen och tiden då Berlin var delat. 
Muren är borta och mycket är uppfräschat men en del byggnader är lämnade som 
historiska monument. Är man mer intresserad av shopping så kan vi lova att man 
blir nöjd och konst finns det mycket av. Så följ med på en resa till en världsstad 
med mycket gemyt.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension
Avresedatum: 15/4, 26/5, 21/7, 8/9, 20/10, 24/11, 8/12
Pris: 3 295:-
Tillägg, enkelrum: 1050:-
Tillägg, rundtur: 4 timmars guidning med svensktalande guide: 300:-

Österrike - Zillerdalen
7 dagar - 7 595 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: 10/7
Pris:7 595:- -
Tillägg, enkelrum:  1 250:-

Höjdpunkter i Alpvärlden
med Mainau och Bernina Express

8 dagar - 11 295 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:  30/7
Pris: 11 295:-  Tillägg, enkelrum: 2 795:-
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Rüdesheim
6 dagar - 7 495 kr

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  byar och vinfält på 
båda sidor om floden.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter enligt program, 2 
vinprovningar, sopplunch, linbanetur, båtresa samt reseledare.
Avresedatum: 27/9
Pris: 7 495:-
Tillägg, enkelrum: 1 200:-

Moseldalen
cykel- och vinresa
7 dagar - 9 295 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: 7/8
Pris: 9 295:-
Tillägg, enkelrum: 1 400:-

AlMuNéCAR
23 dagar 

Fly vintermörker och kyla och följ med oss till spanska solkusten!
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.
I resans pris ingår: Flygresa, boende i dubbelrum, halvpension samt färdledare.
Avresedatum: 5/11
Pris: Ej klart, se hemsidan
Tillägg, enkelrum: Ej klart, se hemsidan

Tre Medelavsländer
13 dagar - 13 695 kr

På denna resa så besöker vi tre härliga semesterländer. Slovenien, Kroatien och 
Italien på en och samma resa. Vi besöker den häftiga Postojnagrottan, tar en tur 
in till Rovinj i Kroatien. Dessutom hinner vi med ett besök i italienska Trieste. Då 
temperaturen vid denna tiden oftast är varm och skön, så kan man nog ta sig ett 
och annat dopp i det klarblå vattnet.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter med lokalguider, 
besök Postojna grottorna, vinprovningar samt reseledare.
Avresedatum: 24/9
Pris: 13 695:-
Tillägg, enkelrum: 2 500:-
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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: 11/8
Pris: 12 095:-    
Tillägg enkelrum: 2 150:-
Tillägg anslutning Landvetter

 

Hemlig resa
4 dagar - 5 295 kr

En hemlig resa är ju spännande, man vet inte vart man hamnar. Men vår resa går 
i alla fall till något av våra grannländer, men vi säger inte vilket. Vi bor bra, alla 
middagar ingår och några trevliga utflykter hinner vi också med. Så packa väskan 
och häng med på en trevlig resa.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter och reseledare.
Avresedatum: 18/7 
Pris: 5 295:-
Tillägg, enkelrum: 1 200:-

Porec
Sol och bad  10 dagar - från 8 295 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 
havet och hotellets pool. Porec ligger vid Adriatiska havet, på halvön Istriens västra 
kust, och är en av de främsta turistorterna i området. Med en kortare promenad når 
man stadens centrala delar och den gamla stadskärnan, med historiska platser och 
trevliga barer och restauranger.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension på övernattningshotellet 
i Hof, halvpension i Porec inkl. dryck.
Avresedatum: 13/5, 24/9
Pris 13/5: 8 495:-    Pris 24/9: 8 295:-
Tillägg, enkelrum:  1 300:-

 

Skottland 
whiskyns hemland

6 dagar - från 10 595 kr
Skottland med sina högländer, ljunghedar, sjöar och fiskerika floder. Detta är resan 
som verkligen lockar många! Förutom att vi får se tillverkning av skotsk whisky 
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: 4/9 
Pris:  10 595:- Tillägg, enkelrum: 1 800:-
Tillägg anslutning till Arlanda
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Bottenviken runt
7 dagar - 7 995 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: 9/7
Pris: 7 995:-
Tillägg, enkelrum/hytt: 2 200:-

 

Finlands sjöar
med Saima kanal      6 dagar - 7 195 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: 4/7, 24/7 
Pris: 7 195:-
Tillägg, enkelrum/hytt: 2 100:-

 

Kiviks Marknad
3 dagar -3 195 kr

Varför inte följa med oss till Österlen i samband med Kiviks Äppelmarknad? Vi 
njuter av den vackra skånska bygden, besöker Hovdala slott och hinner även med 
en tur till mysiga Simrishamn på vår veckoslutsresa i september. Ett härligt sätt 
att förlänga sommaren. På hemvägen besöker vi IKEA museum i Älmhult.
I resans pris ingår: boende i dubbelrum, halvpension, utflykter och entréer 
enligt program samt reseledare.
Avresedatum: 23/9
Pris: 3 195:-
Tillägg, enkelrum: 700:-

 

Inlandsbanan
5 dagar - 6 495 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, tågresa med 
Inlandsbanan, visning av Båtsuoj Samecenter inkl kaffe och renkött, entré och fika 
Underjordskyrkan, guidning och vildmarksmiddag vid Svansele samt reseledare.
Avresedatum: 7/7. 11/8
Pris: 6 495:-  
Tillägg, enkelrum: 1 500:
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Midnattssolens land
7 dagar - 8 250 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: 9/7
Pris: 8 250:- 
Tillägg, enkelrum: 1 800:- 

 

Nordkap
9 dagar -  10 595 kr

En fantastisk resa till Europas sista utpost mot norr. Midnattssolens, 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.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/hytt, halvpension, utflykter, lokalguide 
i Tromsö, entré ishavskatedralen, entré Nordkapshallen med film och certifikat 
samt reseledare.
Avresedatum: 2/7
Pris: 10 595:-
Tillägg, enkelrum/hytt: 3 000:-

 

Hurtigrutenkryssning
Tromsö - Trondheim

 8 dagar -12 295 kr
En kryssning på Hurtigruten är mångas dröm! Följ med oss på en bussresa 
genom Sverige upp till Tromsö där vi checkar in för en tre nätters kryssning från 
Tromsö till Trondheim. Under kryssningen passerar vi Vesterålen, Lofoten och 
Helgelandskusten med de Syv Söstre. Vi möts av pittoreska fiskebyar blandat 
med majestätiska klippformationer. Dessutom korsar vi Polcirkeln!
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/hytt, halvpension, lokalguide i Kiruna 
och Tromsö, kryssning på Hurtigruten samt reseledare.
Avresedatum: 2/9
Pris: 12 295:-   Tillägg, enkelrum/hytt: 3 350:-

Lofoten
9 dagar - 10 895 kr

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 möjlighet att få uppleva midnattssolen. Under vår resa besöker vi Trondheim 
och även den vackra trästaden, Röros. På vår väg norrut passerar vi den kända 
Höga Kusten bron. Stopp för fika, lunch och en hel del intressanta fotostopp gör vi 
självklart, så glöm inte kameran.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, lokalguide på Lofoten, 
besök i Röros samt reseledare. 
Avresedatum: 17/7
Pris: 10 895:-
Tillägg, enkelrum: 2 700:-
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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: 11/7, 8/8
Pris: 5 995:- 
Tillägg, enkelrum: 1 800:-

Geilo
med Kjeåsen och Flåmbanan

4 dagar - 4 795 kr

Norge lockar oss med sin fantastiska natur, sina fjordar, fjäll, höga berg och vackra 
vattenfall. Vi bor på Ustedalen Resort 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.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter enligt program-
met, tågresa på Flåmbanan samt reseledare.
Avresedatum: 9/7
Pris: 4 795:-
Tillägg, enkelrum: 1 100:-

Vinresa till Alsace,
Pfalz och Asselheim

7 dagar - 8 095 kr
I september är vinskörden igång. Vinfesterna når sin kulmen denna varma månad 
med jättefesten i Bad Dürkheim. På vinfesten är vi utklädda till farliga svenska 
vikingar. Vi provar viner och besöker dessa härliga fester.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 5 middagar, vinprov-
ningar och utflykter enligt program, vinkunnig reseledare (specialist på Pfalz).
Avresedatum: 14/9
Pris: 8 095:-
Tillägg, enkelrum: 1 600:-

Vinskörde- och 
vinfestresa till Alsace,

Pfalz och Asselheim
7 dagar - 8 095 kr

Vi besöker Pfalz, när druvorna ute i vinfälten börjar mogna och allt är färggrant och 
redo för skörd. Vinfester överallt i byarna. Vi besöker mysiga små byar och provar 
viner, kanske köper vi med någon god dryck hem.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 5 middagar, vinprov-
ningar och utflykter enligt program, vinkunnig reseledare (specialist på Pfalz).
Avresedatum: 17/8
Pris: 8 095:-
Tillägg, enkelrum: 1 600:
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Midsommar i Värmland
3 dagar - 3 395 kr

Följ med oss på ett trevligt midsommarfirande i Värmland. Vi ser oss runt i dessa fina 
värmländska bygder. Vi tittar till Karlstad och besöker Selma Lagerlöfs Mårbacka. 
Självklart är vi med om ett klassiskt midsommarfirande i Sunnetrakten. Men vi 
hinner även med ett besök på Gustaf Frödings minnesgård, Alsters Herrgård.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 1 lunch, entré och 
rundvisning Mårbacka och Alsters Herrgård, midsommarfirande samt reseledare.
Avresedatum: 23/6 
Pris: 3 395:-
Tillägg, enkelrum: 700:-

Åland 
4 dagar - från 4 095 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: 27/6, 11/7, 1/8
Pris 27/6: 4 095:- Pris 11/7, 1/8: 4 195:- 
Tillägg, enkelrum: 1 050:- 
Tillägg buffé: 327:-/väg

Danska trädgårdar
och slott 
4 dagar - 4 995 kr

Trädgårdsintresserad? Då är detta resan för dig. Här besöker vi trädgårdar med 
många olika teman. Trädgårdarna 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. 
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter, entréer till 
trädgårdarna och Egeskovs slott samt reseledare.
Avresedatum: 19/5  Pris: 4 995:-      Tillägg, enkelrum:  1 050:-

Bornholm
4 dagar - 4 995 kr

Följ med oss till Bornholm och upptäck denna vackra ö som en gång tillhörde 
Sverige. Här finns vackra stränder och historiska städer, underliga rundkyrkor och 
andra intressanta platser. Vi bor fint vid havet så badkläder är ett tips. Passa även 
på att smaka på deras lokala goda mat och dryck under luncherna på egen hand. 
Vi har två dagar med lokalguider som visar oss runt.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter med lokalguide 
två dagar.
Avresedatum: 1/7, 19/8
Pris: 4 995:-
Tillägg, enkelrum: 1 250:
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Helsingborg - Ven
4 dagar - 4 395 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: 31/7
Pris: 4 395:-
Tillägg, enkelrum: 900:-

 

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: 26/5, 4/7, 15/8
Pris: 4 295:-
Tillägg, enkelrum: 750:- 

 

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: 15/7
Pris: 2 895:-    Tillägg, enkelrum: 700:-

 

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: 11/8
Pris: 5 495:-
Tillägg, enkelrum: 1 200:-
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Legoland
3 dagar - 3 595 kr

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. Vi 
bor trevligt i Kolding, hotellet har bastu, pool, biljard, bordtennis och lekrum för 
barnen. Vi reser bekvämt med färjan över till Fredrikshamn tur och retur.
I resans pris ingår: Boende i valt rumsalternativ, halvpension, entré Legoland.
Avresedatum: 27/7, 9/8
Pris: 3 595:- (barnrabatter finns).
Tillägg, enkelrum: 700:-  

Malmö med Köpenhamn
3 dagar - 1 995 kr

Följ med oss på en kombinerad resa med två fina städer, Malmö och Köpenhamn. 
Vi bor i Malmö och får här möjlighet att besöka denna vackra stad. För den som vill 
så besöker vi även den danska huvudstaden under en dag. En härlig kombination 
i denna storstadsregion. 
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, dagstur till Köpenhamn.
Avresedatum: 27/5, 15/7, 2/9, 7/10, 9/12
Pris: 1 995:-
Tillägg, enkelrum: 550:- 

HAngö och 
Helsingfors 

4 dagar - 4 295 kr
Följ med oss på en spännande resa till Finlands sydligaste stad – idylliska Hangö. 
Vi tar nattfärjan till vårt grannland och 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 en natt i trevliga Helsingfors. 
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/hytt, frukostpension, 2 middagar, 
lokalguider och utflykter enligt program. 
Avresedatum: 6/7, 2/8
Pris: 4 295:-
Tillägg, enkelrum/hytt: 1 200:-

I utvandrarnas fotspår 
med Kosta  3 dagar - 3 295 kr

På juldagen 2021 så hade den nya filmen om Mobergs utvandrarna premiär, med 
bland annat Gustaf Skarsgård och Sofia Hellin. under denna resa får vi uppleva och 
höra mer om livet för dessa utvandrare och för dem som blev kvar hemma. Men vi 
hinner även med besök på Destination Kosta där vi får lära oss mer om glasblåsning. 
Vi får även vara med om en klassisk, mättsam och god hyttsill.
På resan den 24/4 så äter vi hyttsill kvällen den 24/4 - då med populärt uppträdande 
av Hasse Andersson. Middagen på hotellet blir då den 25/4.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, 1 middag, 2 luncher, 1 Hyttsill, 
lokalguider enligt program, entré Utvandrarnas hus.
Avresedatum: 24/4, 23/5, 4/9  Pris: 3 295:-Tillägg, enkelrum: 300:-
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 Norska Savalen
fjellhotell med Röros

5 dagar - 5 795 kr
Norska Savalen Fjellhotell erbjuder både rekreation, härliga 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.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, helpension under vistelsen, utflykter 
med lokalguide enligt program.
Avresedatum: 30/5, 8/8, 5/9
Pris: 5 795:-
Tillägg, enkelrum: 800:- 

Mälarens pärlor
3 dagar - 3 295 kr

Följ med oss på en trevlig och intressant resa till trakterna runt Mälaren. Vi besöker 
mysiga Mariefred, tar en kvällstur med ångbåt och får en guidad tur i Västerås. 
Även ett besök i Sigtuna och Skoklosters slott hinner vi med.  
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 2 middagar, Ångbåtstur 
kvällstid, lokalguider och entréer enligt program samt reseledare.
Avresedatum: 16/7
Pris: 3 295:-
Tillägg, enkelrum: 700:-

Må bra runt
Göta Kanal 

3 dagar - 3 195 kr
Nordic Walking har blivit en populär motionsform och är ett annat namn för 
stavgång. Det sociala och enkla sättet att motionera kräver endast bekväma skor 
(och gärna ett par bra stavar). Med daglig motion och två nätter på ett toppmodernt 
spahotell är det lätt att må bra, så följ med oss på denna resa där vi även har bokat 
in några trevliga besök och guidningar.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter och entréavgifter 
enligt program, entré till Spa 2 x 2 timmar samt reseledare.
Avresedatum: 20/6
Pris: 3 195:-
Tillägg, enkelrum: 600:-

Vin och vandring i 
Skåne

 3 dagar - 3 895 kr
En kombination med lätta vandringar och goda viner, vad kan väl vara trevligare? På 
denna resa så gör vi några besök på trevliga vingårdar och vi vandrar i ganska lätt 
terräng med lite olika längder. Ett besök på den mysiga ön Ven hinner vi också med. 
Vi bor centralt inne i trevliga Helsingborg.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, visningar och provningar 
enligt program, 1 lunch samt reseledare.
Avresedatum: 19/8
Pris: 3 895:-
Tillägg, enkelrum: 700:-
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Ullared
Dagsresa - 200 kr

Följ med och fynda i Sveriges mest älskade varuhus – Gekås. Här hittar ni allt 
från tandborstar till kläder i det 35 000 m² stora shoppingparadiset! Varje onsdag 
under året (ej sommartid) så har vi avgångar. 
I resans pris ingår: Bussresa
Pris: 200:-
Avresa jämna veckor: Skara, Lidköping, Vara, Vårgårda, Alingsås, Göteborg
Avresa ojämna veckor: Skara, Skövde, Falköping

För tider och bokning se hemsidan eller ring.

Kalmar och Öland
3 dagar - 2 595 kr

Öland, denna härliga ö med sin fina och annorlunda natur. under en heldag besöker 
vi den norra delen av ön, vi ser bland annat Jordhamn, Byrums raukar, Källa gamla 
kyrka och mycket mer. Här finns även möjlighet att besöka Solliden på egen hand. 
Vi börjar vår resa med ett besök på Kalmar slott men vi hinner även med ett besök 
på Kosta Outlet.   
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, 1 lunch, 1 middag, entré och lokalguide 
Kalmar Slott, lokalguide på Öland.
Avresedatum: 17/6, 2/9
Pris: 2 595:-
Tillägg, enkelrum: 550:-

Jokkmokks marknad
med Ishotellet

6 dagar 
 
Följ med oss på en vinterresa upp i norr. Vi besöker Jokkmokks 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.
Vi hinner även med ett besök på det fantastiska Ishotellet.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, rundvandring och lunch på 
Ishotellet, besök Jokkmokks marknad samt reseledare.
Avresedatum: Februari 2023
För datum och priser se hemsidan, som uppdateras löpande.

Bremen - ”vinfest”
4 dagar  - 3 795 kr

 
Följ med oss på en trevlig weekendresa till Tyskland, och den trevliga ”Vinfesten” i 
Bremen. Här trivs vi med den tyska gemytligheten, kanske lite shopping. Centralt 
ligger den stora Vinmarknaden med ett stort urval av viner, framför allt från Rhein-
land-Pfalz. Vi bor centralt på fina Dorint hotel.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 1 middag 
Avresedatum: 1/9
Pris: 3 795:-
Tillägg, enkelrum: 950:-



19

Burg med julmarknad
i Lübeck    3 dagar -  2 650 kr

Följ med på en kombinerad shopping och julmarknadsresa till Burg och Lübeck! 
Julmarknaden i Lübecks innerstad besöks av massor av turister, en av de mest 
kända för oss Svenskar. Den gamla och fina Hansastaden lever upp med mängder 
av julkänsla och massor av stånd med julsaker. Kanske ett besök på Marzinpanhu-
set Niederegger kan locka. Middagarna äter vi på vårt hotell i Burg.  
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension
Avresedatum: 25/11, 2/12, 9/12
Pris:  2650:-
Tillägg, enkelrum: 350:-

Julmarknad     
Hildesheim och Hameln

4 dagar -  4 295 kr
Julmarknad i Hildesheim kombinerat med Råttfångarens stad, Hameln. Följ med 
oss på denna trevliga resa till två städer med riktig Jultradition. Hildesheim med 
sina fina vackra korsvirkeshus och kyrkor och Hameln som ligger inbäddad på båda 
sidor om floden Weser.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 2 middagar samt re-
seledare.
Avresedatum: 24/11
Pris: 4 295:-
Tillägg, enkelrum: 950:-

julmarknad i Lübeck    
3 dagar - 2 550 kr

Traditionsenligt så kör vi till Julmarknaden i Lübeck. Kanske den julmarknad som 
är mest känd för oss Svenskar. Här bor vi centralt med kort promenad till den 
trevliga och mysiga julmarknaden runt Rådhustorget. Här finns massor av stånd 
med både godsaker, mat, dryck och en hel del saker att köpa med hem. Ett besök 
vid stadsporten Holstentor, som uppfördes 1478 bör man besöka under en resa till 
denna sjudande Hansastad.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension
Avresedatum: 7/12 
Pris:  2550:-
Tillägg, enkelrum: 850:-

julmarknad i Celle och 
Goslar  4 dagar - 3 695 kr

På denna resa kombinerar vi två trevliga julmarknader. Vi besöker den fina kors-
virkesstaden Celle med sin trevliga julmarknad med allt som hör till och är ett un-
derbart resmål att besöka under advent. På det vackra torget är det julstämningen 
och vi riktigt känner att julen närmar sig! Men vi hinner även med ett besök i den 
vackra staden Goslar med sina fina korsvirkeshus. En klassisk tysk julmarknad 
med allt man kan önska sig. Vi bor i Lehrte, strax utanför Hannover.
I resans pris ingår:  Boende i dubbelrum, halvpension samt reseledare.
Avresedatum: 8/12
Pris:  3695:-
Tillägg, enkelrum:  600:-
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kryssning med
Viking Glory till Åbo

2 dagar - 850 kr
Äntligen är det dags för Viking lines senaste tillskott i flottan att ha premiär, Viking 
Glory!
Följ med på en dygnskryssning på en av världens allra klimat smartaste fartyg! 
Väl ombord finns det alla möjligheter för att njuta. Bland annat hittar vi Östersjöns 
första saluhall med allt från pizza, husman till ett eget bageri. 
I resans pris ingår: Bussresa, båtresa, boende i 2-bädds insideshytt
Avresedatum: 22/5, 21/8, 25/9
Pris: 850:-
Tillägg, mat ombord och andra hytter: se hemsidan eller ring.

Helsingforskryssning
3 dagar - från 1 250 kr

Följ med på en trevlig Östersjökryssning till den finska huvudstaden Helsingfors. Vi 
njuter av god mat och trevlig 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. Vi reser med någon av Viking Lines trevliga nattfärjor, 
med bra shopping ombord.
I resans pris ingår: Bussresa, båtresa, boende i 2-bädds insideshytt.
Avresedatum: 7/5, 10/6, 19/8, 30/9
Pris: 1 250:- 
Tillägg, mat ombord och andra hytter: se hemsidan eller ring.

Följ med oss på en underhållande och trevlig kryssning med Cinderella! Vår buss 
går varje måndag och många onsdagar och lördagar – året runt! Dessutom har 
vi avresor andra dagar under året, till specialkryssningar som Whiskeykryss, Jul-
aftonskryss, Nyårskryss och självklart under den populära Dansbandsveckan. Läs 
mer på vår hemsida: mkbussresor.se. 
Hos oss kan du boka hela kryssningen med bussresa, båtresa och måltider så du 
bara kan koppla av och njuta av din nöjeskryssning!
Väl på plats i Stockholm välkomnas vi ombord på nöjeskryssaren Cinderella, som 
beroende på veckodag har olika teman. Välj den avresa som passar dig bäst! Om-
bord väntar fina hytter, god mat och underhållning i toppklass. I vårt grundpaket 
ingår bussresa och del i insides tvåbäddshytt. Måltiderna bokar du som et tillägg 
och du har möjlighet att förboka Vikingbuffé med dryck, en  trerätters middag el-
ler Skaldjursplatå i Seaview. Dag två finns en härlig brunch att förboka, som en 
kombinerad frukost & lunch.
Ombord finns också en trevlig SPA-avdelning (möjlighter att boka SPA-tider vid 
din bokning), en välsorterad taxfreebutik där du kan handla till förmånliga priser.
Cinderella avgår från Stockholm kl 17.30 (efter 1/ 5 kl 17.00), och är tillbaks näst-
kommande dag kl 14.30 (efter 1/5 kl 14.00).
 Åldersgräns 20 år
RESEFAKTA
Avresa: Måndagar, onsdagar och lördagar samt specialkryssningar, se vår hem-
sidan.
Ordinarie priser: Vardagar från 495:- Ordinarie priser: lördagar från 650:-
För erbjudanden och priser vid specialkryssningar, se vår hemsida.
I priset ingår: Bussresa, båtresa, plats i 2-bädds b-hytt. Tillägg för utsideshytt 
och enkelhytt, se vår hemsida.
Tillägg Vikingbuffé inkl dryck: 410:-, Trerätter meny: 522:- , 
Skaldjursplatå: 610:- , Brunch: 189:-
Åldersgräns utan målsman: 20 år
Obligatorisk legitimationskontroll, så glöm inte giltig id-handling!
Bussen avgår från: Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Grästorp, Lidköping, 
Skara, Skövde, Mariestad, Lyrestad, Hova, Laxå, Brändåsen, Hallsberg, Kumla, 
Arboga, Eskilstuna och Strängnäs. 
För avresetider: Se vår hemsida.

Cinderlla
2 dagar - från 495 kr
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Lübeck
Shoppingweekend
3 dagar - 2 550 kr

Unna dig en mysig weekend i Lübeck, en resa som innehåller massor av shopping 
och lite egen tid i den vackra Hansastaden. Att vandra genom stadsporten Holsten-
tor för att besöka den mysiga och intressanta innerstaden, är nästan ett måste när 
man besöker Lübeck. Julmarknadsresa, se hemsidan.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension
Avresedatum: 22/4, 8/7, 14/10
Pris: 2 550:-
Tillägg, enkelrum: 850:-

Shoppingkryssning
till Tyskland

2 dagar - 1 495 kr      3 dagar - 1 895 kr
Följ med oss på en bekväm weekendkryssning till Tyskland. Vi reser med TT-Lines 
trevliga nattfärjor till Travemünde. Frukost ombord och sedan tar vi sikte på en av 
de stora gränshandelsaffärerna.  
På 3-dagars resan så handlar vi och får egen tid i Hansestaden Lübeck, innan vi 
återvänder till vår nattfärja.
I resans pris ingår: Boende i 2-bädds insideshytt, frukostpension
Avresedatum 2-dagar: 25/3, 4/11, 18/11
Avresedatum 3-dagar: 20/5, 2/12 (Julmarknad i Lübeck)
Pris 2-dagar: 1 495:-   Pris 3-dagar: 1 895:-
Tillägg, enkelhytt 2 dagar: 250:-      Tillägg, enkelhytt 3 dagar: 350:- 

Kielkryssning
3 dagar - från 1 395 kr

Följ med oss på denna trevliga resa till shoppingstaden Kiel. Vi bor två nätter 
ombord på Stenas färja och får en heldag i Kiel på egen hand. Ombord finns 
möjlighet att äta gott och shoppa. Ett besök på Citti i Kiel hinns också med.
I resans pris ingår: Boende i 2-bädds insideshytt (våningssängar), frukostpension, 
transfer i Kiel.
Avresedatum: 23/3, 1/4, 2/6, 4/11, 25/11, 8/12 (Julmarknad)
Pris 23/3: 1 395:-    Pris 1/4, 2/6: 1 795:-   Pris 4/11: 1 550:-   
Pris 25/11: 2 395:-   Pris 8/12: 2 095:-
Tillägg mat ombord och andra hytter se hemsida eller ring.

Rostock -weekend
3 dagar - från 2 595 kr

I många år var Rostock DDR´s största hamn och numera tredje största Östersjöhamn 
i Tyskland. Staden förstördes mycket under andra världskriget men fortfarande finns 
möjlighet att se de trevliga gotiska gavelhusen och medeltida kyrkorna. Rostock 
har mycket att erbjuda och vi får dessutom tid att shoppa, här finns ju ett rikt 
utbud av affärer och shoppingcenter. Rostock har en mycket trevlig både Påsk- och 
Julmarknad. 
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension.
Avresedatum: 8/4 Påsk, 15/4 Påsk, 20/5, 10/6, 8/7, 9/9, 6/10, 21/11 Jul, 25/11 
(julmarknad), 2/12 (julmarknad)
Pris: 2 595:-   Pris julmarknadsresor: 2 695:-
Tillägg, enkelrum: 650:-
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Kryssning till Höga Kusten 
med Viking Cinderella
   3 dagar -  2 995 kr

Följ med på en kryssning till vackra Höga kusten i sommar! På denna treda-
garskryssning mixar vi vacker natur med kornblått hav när vi glider inomskärs 
och kan beundra världens högsta kustlinje. Vi lägger till i Härnösand och har nu 
möjlighet att följa med på någon trevlig utflykt.
I resans pris ingår: Bussresa, boende i 2-bädds insideshytt, en Vikingbuffé, en 
Skaldjursbuffé, en frukostbuffé och en brunch.
Avresedatum: 17/4, 29/5, 4/9, 25/9
Pris: 2 995:-
Tillägg utflykt och annan hytt, se hemsida eller ring.

Kryssning till Ystad 
och Visby med Viking Cinderella

   4 dagar - 3 995 kr
under denna kryssning så besöker vi både mysiga Ystad med sina fina korsvir-
keshus och rosornas stad, Visby. Härliga kvällar och nätter ombord när vi saktar 
glider fram utmed vår östersjökust. En sväng upp på panoramadäck om vädret 
tillåter kan rekommenderas, en härlig utsikt utlovas. Passa på att boka till en trev-
lig utflykt, kanske en guidad tur i Ystad eller Fårö kan locka.
I resans pris ingår: Bussresa, boende i 2-bädds insideshytt, två Vikingbuffé, en 
Skaldjursbuffé, två frukostbuffé och en brunch.
Avresedatum: 10/7, 28/8
Pris: 3 995:-   Tillägg utflykt och annan hytt, se hemsida eller ring. 

Kryssning till 
Bornholm och Visby 

med Viking Cinderella 4 dagar - 3 995 kr
Missa inte chansen till en helt unik specialkryssning till två spännande och härliga 
öar, danska Bornholm och svenska Visby. Det här är en sommardröm för hela fa-
miljen med kritvita stränder, spännande utflykter och inte minst tre kvällar ombord 
på Cinderella. 
I resans pris ingår: Bussresa, boende i 2-bädds insideshytt, två Vikingbuffé, en 
Skaldjursbuffé, två frukostbuffé och en brunch.
Avresedatum: 5/6, 14/8
Pris: 3 995:-   Tillägg utflykt och annan hytt, se hemsida eller ring 

Kryssning till Visby 
med Viking Cinderella 3 dagar - 3 295 kr
Här kryssar vi till Visby, rosornas stad. En första kväll genom Stockholms vackra 
skärgård startar vår resa. Vid frukost så skymtar vi Gotland och är snart i Visby. 
Här finns möjlighet att följa med på någon trevlig utflykt, kanske Fårö eller lum-
melundagrottan kan locka. 
I resans pris ingår: Bussresa, boende i 2-bädds insideshytt, en Vikingbuffé, en 
Skaldjursbuffé, en frukostbuffé och en brunch.
Avresedatum: 26/6, 5/7, 24/7, 9/8
Pris: 3 295:-
Tillägg utflykt och annan hytt, se hemsida eller ring. 
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Gotland
5 dagar - från 4 595 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 den
spännande historia. Här finns något att upptäcka för alla!

Efter avslutad uppsamling så beger vi oss mot Nynäshamn (fika stopp utmed vägen) där vi tar färjan över till Visby som tar 
drygt tre timmar. Ombord finns restaurang med både fika och mat.

under dess dagar gör vi tre trevliga och intressanta utflykter tillsammans med våra lokalguider:
- Stadsrundtur innanför murarna i Visby, där vi ser Almedalen, Visby Domkyrka och mycket mer. Därefter åker vi ut till den 
kända Lummelundagrottan (entré tillkommer).
- utflykt södra Gotland där vi får se ett äkta gotländskt änge, sandstensmuseum och den välkända rauken, Hoburgsgubben.
- utflykt Norra Gotland med härliga Fårö, Bergmancenter (entré tillkommer) och den härliga sandstranden Sudersand.

Vår buss hämtar upp och lämnar av vid ert boende alla dagar. 

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

Avresedatum: 12/6, 23/6, 14/7, 22/7, 30/7, 7/8, 15/8
Avreseorter: Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Grästorp, Lidköping, Skara, Skövde, Mariestad, Hova, Laxå, Brändåsen, 
Hallsberg, Kumla, Örebro, Arboga, Nynäshamn

Avresedatum: 19/6, 10/7, 18/7, 26/7, 3/8, 11/8, 19/8 
Avreseorter: Vårgårda, Alingsås, Floda, Lerum, Göteborg, Bollebygd, Borås, Jönköping, Gränna, Ödeshög, Mjölby, Linköping, 
Norrköping, Nyköping, Södertälje, Nynäshamn

Pris Visby Gustavsvik 12/6, 19/6, 23/6, 15/8, 19/8: 4 595:- 
Pris Visby Gustavsvik övriga datum: 4 795:-
Tillägg, enkelrum: 2 000:-
Visby Gustavsvik är ett stug- och lägenhetsområde cirka 4 km. norr om Visby. 
Restaurang och badmöjligheter finns.
Pris Scandic Visby 12/6, 19/6, 23/6, 15/8, 19/8: 5 795:-
Enkelrum: 2 500:-
Pris Scandic Visby övriga datum: 6 595:-
Enkelrum: 3 500:-
Scandic Visby ligger centralt nere vid hamnen.

Pris Best Western Solhem alla datum: 5 995:-
Enkelrum: 2 000:-
BW Solhem ligger centralt strax utanför muren.

Pris Best Western Strand alla datum: 6 595:-
Enkelrum: 2 600:-
BW Strand ligger centralt innanför muren, dock liten promenad för att 
möta upp bussen.

För exakta påstigningsplatser med tider (kommer på ert resebevis) och för mer 
information om våra utflykter och boendealternativ, 
se vår hemsida: www.mkbussresor.se.
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