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Välkommen ombord!
Mer än 40 år av trygghet och kvalitet
Högbergs Bussresor har funnits i Ramstalund utanför  Uppsala 
sedan 1977 och är ett lokalt familjeföretag där hela familjen job-
bat tillsammans i många år  Vi kör kvalitetsmed vetna kunder från 
stora delar av Mälardalen  Med egna  bussar, egen verkstad och 
egen reseproduktion, kan vi vara noggranna och flexibla, precis 
som vi önskar  Reseledare, chaufförer, verkstads- och kontors-
personal är ett väl sammansvetsat team och har tillsammans en 
bredd av kunskap, som vi är mycket stolta över  

Klimatvänliga bussresor
Ingen har väl missat frågan om klimathotet? Är då  bussen en miljö-
bov? Nej, få vet att turistbussen är hälften så miljö påverkande som 
tåget! Turistbussen är skonsam mot klimatet och det fordon där för-
nybara drivmedel fått störst genomslag  De flesta bussar i  Sverige 
drivs nu med någon form av förnybart bränsle  Vi  använder HVO 
som minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 90%  

Att åka buss är enkelt och bekvämt
För oss är hela resan av stor vikt, ingenting får lämnas åt slumpen  För 
att resan ska vara perfekt krävs väl utvalda hotell, intressanta besök, en 
bra planering och kunnig personal  Jämför oss gärna med andra  Vi törs 
lova att du gärna vill resa med oss igen!  Årets katalog har många ny -
heter men självklart finns våra gamla favoriter med  Förra årets popu-
lära resa till Schweiz och Glaciärexpressen kommer igen, Norge resorna 
är naturligtvis med och en nygammal resa till Nordfrisiska öarna får 
lufta sig igen  Nyheterna är bl a  Belgien, Loiredalen, Amalfikusten och 
något så exotiskt som vår egen svenska Midnattssol i Kiruna    
Vi hoppas du hittar just din favorit och får en underbar upplevelse!

Familjen Högberg
P.S.  I september kommer HÖGBERGS/NYTT, den skickas fr.o.m. 2020 ut 
med posten, så se till att du finns med i vårt kundregister. I foldern hittar du 
resor inför Jul- & Advent, vårens nyheter 2021 samt teater- och musikresor. 
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Oslo – Köpenhamn
Kryssning med m/s Crown och m/s Pearl Seaways

Upplev 17 maj på Karl Johan i Oslo samt njut av en minisemester i våra två grannländer. Vi kryssar från Oslo till Köpen-
hamn med DFDS Seaways fartyg m/s Crown och m/s Pearl Seaways. Köpenhamn lockar med kontinental atmosfär och 
shopping. Upplev folkvimlet på Ströget och i Nyhavn. Vår reseledare ger oss en guidad rundtur och sedan ges tid att på 
egen hand bekanta oss med stadens butiker, gallerier och caféer. 

Dag 1   Hemorten – Oslo
Vi avreser tidig morgon och ställer siktet mot 
Värmland och vidare till Oslo  Vi gör stopp 
för fika och lunch längs vägen  Ombord 
 installerar vi oss i tvåbädds insideshytter 
med golvstående sängar  När fartyget sakta 
börjar färden ut genom den vackra Oslo-
fjorden är det dags för gemensam middag 

Dag 2   Köpenhamn
Efter sjöfrukost anländer vi till Köpenhamn 
och tillsammans med vår reseledare gör vi 
en rundtur, vi passerar bl a  Rådhusplatsen, 
Nyhavn och Amalienborg 

Efter avslutad guidetur gör vi stopp 
utanför Tivoli så att Du på egen hand kan 
upptäcka Köpenhamn några timmar  Upplev 
Ströget, Europas längsta gågata, 3,2 km lång 
och som kantas av butiker, caféer och stora 

varuhus  Atmosfären är både gemytlig och 
kontinental, de små gatorna och torgen runt-
omkring Ströget bjuder på särprägel som är 
svår att finna någon annanstans   Tillbaka 
ombord på DFDS Seaways fartyg  serveras en 
gemensam middag och vi kan ännu en kväll 
njuta av fartygets faciliteter   

Dag 3   Oslo – hemorten
Vår frukost äter vi under inseglingen genom 
Oslofjorden och vid ankomst till Oslo lämnar 
vi båten och tar oss till fots in till Karl Johan 
och slottet där det nationella firandet pågår 
för fullt med sång musik och parader   Vi gör 
stopp för fika och matintag på vår väg mot 
hemorterna 

Avresan i september är lite annorlunda då 
vi inte får uppleva 17 maj-firandet och där-
med anländer lite tidigare till våra hemorter 

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 15 maj, 1 september, 3 dagar

 � PRIS: 2 550 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, kryssning Oslo 
– Köpenhamn t/r, del i insides tvåbädds-
hytt, frukost t/r, buffé middag inkl  vin/
öl, tvårätters middag inkl  ett glas vin/
öl, rundtur i Köpenhamn och Oslo, 
reseledare 

 � TILLVAL / PERSON:    
Enkelhytt insides 300 kr 
Enkelhytt utsides 700 kr 
Del i utsideshytt 400 kr

 � VALUTA: Danska kronor

 � LOGI:  
m/s Crown Seaways (15 maj) 
m/s Pearl Seaways (1 sep)

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18
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Skagenkryssning
Det sägs att det är ljuset som lockar besökare till Skagen och området kring Jyllands nordligaste udde.  Och visst är det ett 
alldeles speciellt ljus här. Det är de två haven, Kattegatt och Skagerak som är grunden till det ljus som också lockat många 
konstnärer hit. Följ med oss på denna resa till den nordligaste delen av Jylland där vi beundrar de kända Skagenmålarnas 
konst, promenerar på Grenen och får tillfälle till lite shopping i de mysiga små butikerna.

Dag 1   Mot Oslo
Vi tar sikte på Oslo och stannar längs vägen 
för möjlighet till kaffe och lunch  På efter-
middagen anländer vi till Oslo, där vi gör en 
kortare rundtur innan det är dags att checka 
in på Stena Lines fartyg som avgår klockan 
19:30 till Fredrikshamn  Middag ombord   
[ Ca 50 mil ]

Dag 2   Från Fredrikshamn till Skagen 
Först en stabil frukost sedan beger vi oss mot 
Skagen  Området runt Skagen är känt för det 
förföriska och föränderliga ljuset  Det är ett 
land i landet som breder ut sig över Norra 
Jylland utan några egentliga gränser  Det är 
svårt att säga var det börjar, det är lättare 
att beskriva slutet som är Grenens topp där 
 Skagerack möter Kattegatt i ett spännande 
vågspel  Vi startar vår Skagenrundtur med 
det lilla traktortåget Sandormen, med vars 
hjälp vi tar oss till Danmarks nordligaste 
udde  Grenen  Det är här den omtalade 
ljusbrytningen uppstår som i grunden var 

upprinnelsen till konstnärskolonierna  Det 
är så vackert så man förstår verkligen varför 
så många konstnärer söker sig hit  Vid det 
legendariska Bröndums Hotel ligger Skagen-
museet  Det var krögarens framsynta och 
filantropiska inställning som är grunden 
till att museet finns idag  Här får vi möta PS 
Kröyer, Christian Kroghs, Michael och Anna 
Anchers konstnärskap  Därefter har vi tid 
för egna strövtåg i Skagen, som från första 
början var ett litet fiskeläge och idag har det 
utvecklats till en fantastisk sommarstad för 
såväl båtälskare, konst- och arkitekturintres-
serade  Det är tätt mellan sevärdheterna och 
vi skall sedan bara förflytta oss en liten bit  
Råbjerg Mile är Europas största öken och 
varje år förflyttar sig den vandrande sand-
dynan flera meter i ost-nordostlig riktning 
och allt som kommer i dess väg begravs i fin 
vit sand  Det är ett naturfenomen väl värt ett 
besök  Dagen går mot sitt slut och vi kliver 
åter på fartyget som avgår igen klockan 
18:30  Middag serveras ombord   [ Ca 9 mil ]

Dag 3   Från Oslo och hemåt
Frukost serveras under inseglingen i Oslo-
fjorden  Vi påbörjar vår bussresa mot hemor-
ten  Vi stannar för lunch och kaffe längs 
vägen  [ Ca 50 mil ]

Havet och ljuset

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 24 maj, 30 augusti, 3 dagar

 � PRIS: 2 980 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, kryssning 
Oslo – Fredrikshamn t/r, del i insides 
tvåbäddshytt, buffé middag inkl  dryck, 
trerätters middag exkl  dryck, två frukost, 
 Sandormen och Skagens  Museum, väg-
avgifter/skatter, reseledare 

 � TILLVAL / PERSON: Enkelhytt 300 kr 
Enkelhytt utsides 700 kr 
Del i utsideshytt 150 kr

 � LOGI: Stena Line

 � VALUTA: Danska kronor

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18
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Bornholm
Den danska lilla solskensön 

Mitt ute i den blå Östersjön ligger Bornholm, en fridfull solskensö. Avspänd, typiskt dansk – men även sydländsk med bördig 
vegetation och färgglada leksaksliknande hus varav en del köpmans- och skepparhus från 1700- och 1800 talet är dekorerade 
med rosenrabatter. Minns du naturen i filmer som Ditte Människobarn och Pelle Erövraren? Ja, då har du redan före avresan en 
bild av denna otroligt vackra ö! Här växer t o m fikon och mullbärsträd. Städerna ligger som ett pärlband runt ön med pastell-
färgade korsvirkeshus och slingrande gator. De historiska sevärdheterna och unika kyrkorna finns i en aldrig sinande mängd.

Dag 1   Hemorten – Rönne
Tidig avresa söderut förbi Vättern och ner 
mot Skåne och korsvirkesstaden Ystad vari-
från vår färja avgår klockan 18:30  En och en 
halv timme senare anländer vi till Bornholm 
och dess huvudstad Rönne  Vi inkvarteras 
på populära hotell Griffen, belägen i norra 
Rönne vid havet  Middag på vårt hotell   
[ Ca 68 mil ]

Dag 2   Nordturen
Vi börjar med Rönne, öns största stad, med 
de vindlande gatorna i kvarteren runt kyrkan 
med de färgglada korsvirkeshusen, Stora 
Torget mm  Vi far norrut förbi handels och 
fiskestaden Hassle och kommer till resan 
huvudattraktion, Skandinaviens största 
borg anläggning Hammershus, som  började 
 byggas ca 1250  Vi passerar Allinge och 
 kommer till kanske den mest pittoreska av 
öns fiske byar – Gudhjem  Byn ligger i terasser 
mot havet, med husen till stor del insprängda 
i den starkt lutande klippväggen, vilket 
tillsammans med fikon och mullbärsträd ger 
ett sydländskt intryck  Här gör vi ett besök 
på ett fiskrökeri där vi kan avsmaka en ”sol 

över  Gudhjem”  Bornholms mest berömda 
rundkyrka får ett besök innan det är dags att 
styra kosan tillbaka till Rönne för middag och 
en stunds avkoppling  [ Ca 10 mil ] 

Dag 3   Sydturen
Vi börjar dagen med ett besök i blomster- 
och handelsstaden Åkirkeby, där vi ser öns 
största kyrka, påbörjad 1150  Vi kör sedan 
ut till badstranden Due Odde med den vita 
sanden och den mäktiga fyren  Sanden är 
så finkornig att den används till timglas  Vi 
åker igenom pittoreska Snogebaek, genom 
hamnen i Nexö, mest känd som författaren 
Martin Andersen Nexös stad   Vi fortsätter till 
den förtjusande Svaneke  Här kan vi botani-
sera bland glasbruk, gallerier, keramik och 
konsthantverk  Svaneke som är Danmarks 
östligaste stad, har fått Europarådets guld-
medalj för sitt sätt att konsekvent bevara en 
typisk liten hamnstads karaktär  Dagens sista 
sevärdhet blir  Almindingen, som är  Danmarks 
tredje största skog  Många monument finns 
i skogen, särskilt på den högsta delen runt 
Christianshöjd  Vi ser det största monumen-
tet, Kongemindet, på Bornholms högsta 

punkt,  Rytterknaegten  Från tornets topp ser 
man hela ön  Vi återvänder till hotellet för fri 
tid på hotellets spa samt middag  [ Ca 10 mil ]

Dag 4   Rönne – Hemorten
Vi äter frukost i lugn och ro och tar oss 
strax före kl  10:00 ner till hamnen och vår 
färja som avgår kl 10:30   Vi fortsätter förbi 
Tomelilla, Kristianstad och Växjö tillbaka 
till hemorterna dit vi beräknas anlända ca 
klockan 22:00  [ Ca 68 mil ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 28 maj, 4 dagar

 � PRIS: 5 760 kr

 � I RESAN INGÅR: bussresa, del i dubbel-
rum, färja Ystad – Rönne t/r, tre frukost, 
tre  middag, besök enligt program inkl  
 inträde, reseledare

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 1180 kr 
Sjöutsikt & balkong, 3 nätter 470 kr

 � LOGI: Griffen Hotel & Wellness

 � VALUTA: Danska kronor

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18
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Lofoten  
Lofoten – ögruppen som erbjuder en storartad naturupplevelse, vackra fjordar, höga fjäll som stupar ner i havet, snötäckta 
fjälltoppar och en miljö som är unik i världen. I de skyddade vikarna ligger små pittoreska fiskelägen jämte stormpiskande 
klippor och jordbrukslandskap. Till resans absoluta höjdpunkt hör en båttur med det nyinsatta moderna elfartyget Trollfjord. 
På vägen ut till Trollfjorden kan vi njuta av den hisnande utsikten i bekväma lounger med panoramautsikt. När vi når Troll-
fjorden får vi med hjälp av en undervattensdrönare uppleva de mystiska djupet och vad som gömmer sig under ytan. Följ 
med på en resa där ljuset är närvarande dygnet runt, en resa vi önskar att var och en borde få uppleva.

Dag 1   Arlanda – Narvik
Vi tar förmiddagsflyget till Kiruna där vår 
egen ”Högbergsbuss” väntar för en vacker 
färd på Europaväg 10 mot Narvik  Här får 
vi uppleva den riktiga vildmarken på ett 
bekvämt sätt  Vi far förbi samebyn Rensjön 
och kommer till Torneträsk, vårt lands sjunde 
största sjö och med ett djup av 168 meter  
Vi stannar för fotografering av Lapporten, 
som är en nordväst-sydöstgående U-dal i 
Abiskoområdet med en karaktäristisk profil  
Lapporten är ett av Sveriges mest avbildade 
fjällmotiv  Vid Riksgränsen kommer vi in i 
Norge och fortsätter västerut mot hamnsta-
den Narvik och vårt hotell Scandic  Efter en 
god middag tar vi hissen upp till hotellets 
skybar på 16:e våningen  Baren har en terrass 
med fantastisk panoramautsikt  Det är den 
perfekta platsen för att se Narvik och Lofoten 
från ovan   [ Ca 17 mil ]

Dag 2   Narvik – Svolvaer
Efter frukost fortsätter vi till Vesterålen och ut 
på Hinnöya, Norges största ö  Vi kan skymta 
de spetsiga topparna av Lofoten samt det 
1 263 meter höga berget Møysalen, kör över 
det trånga Raftsundet, den smala, pittoreska 
passagen mellan Vesterålen och Lofoten  Vi 
har en fantastisk utsikt över hav, fjäll och den 
karakteristiska Svolværgeita  Vid lunchtid är vi 
framme i Lofotens huvudstad Svolvaer  Vi får 
ett par timmar på egen hand att bekanta oss 
med staden samt äta en lätt lunch 

Klockan 15:00 bordar vi vår elektriska tyst-
gående båt som under tre timmar ska ta oss 
till den vackra, spektakulära Trollfjorden, en 
sidoarm av Raftsundet, 2 km lång och bara 
100 m bred vid inloppet  Hela sundet omges 
av fjäll  På Hinnøya på sundets östra sida når 
fjälltopparna en höjd på upp till 700 meter 
och på sundets västra sida, Austvågøya på 

Med flyg och buss
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Lofoten på upp till 1 000 meter  Besättning 
kommer under färden att berätta om de 
vilda djur, landskapet samt historien om 
de som lever i detta episka kustlandskap  
Ombord finns ett urval av drycker och lokala 
livsmedel att köpa  Väl tillbaka i hamnen 
checkar vi in på vårt fina Thon Hotel Svolvaer  
Vi äter middag samtidigt som Hurtigrutten 
lägger till utanför hotellet för sin tur norrut 
mot Kirkenes  [ Ca 22 mil + båt ]

Dag 3   På Lofoten 
Frukost och rundresa på Lofotenöarna  
Det finns totalt 18 fiskelägen och Svolvaer 
är centrum för dessa  Hit kommer många 
konstnärer från hela Europa för att föreviga 
Lofotens fjäll med hjälp av pensel och färg  
Förr i tiden fanns inte alla broar, utan man var 
tvungen att åka båt mellan de många öarna  
I Hennings vaer som är ett litet fiskeläge i 
Lofoten med drygt 400 invånare har bara haft 
vägförbindelse med de övriga öarna i knappt 
tjugo år  Det gör att Henningsvaer har en unik 
karaktär och lockar tusentals turister varje år  
Många fiskefabriker ligger på denna ö  Här 
kan man se hur ett äkta fiskesamhälle funge-
rar och kan periodvis känna lukten av torkad 
fisk  Från bussfönstret betraktar vi den vackra 
naturen på Lofoten  Bergen här är mellan 
700 och 1 200 meter höga och 3 miljarder år 
gamla  Det är världens äldsta berg  På vår väg 
ser vi också de stora torkställningarna, som 
används för att torka fisk  

Vi gör ett besök i kanske den mest pitto-
reska byn på Lofoten – Nusfjord   Här kan vi 
besöka ett flertal rorbuer samt se en film hur 
man bedrivit fiske genom tiderna  Vi äter en 

traditionell fisksoppa innan vi åter ger oss ut 
i den vackra naturen tillbaka till vårt hotell 
för en stunds avkoppling  Middagen serveras 
innan vi ger oss ut på kajen för att se dagens 
Hurtigrutabåtar anlända för en kort sejour  

Dag 4   Svolvaer – Mo i Rana  
Frukost och avfärd ner till kajen varifrån vi tar 
färjan under ca två timmar till fastlandet och 
Skutvik  Vi kan passa på att dricka en kopp 
kaffe under resan  Nu väntar en vacker färd 
utmed kusten ner mot Fauske och  Rognan  
Vi kör upp i Lönsdalen mot Salt fjellet och 
Svartisens nationalpark med Norges näst 
största glaciär och härliga fjällvidder  Vägens 
högsta punkt ligger på drygt 700 meter och 
är kantad av minnesmärken från andra världs-
kriget  Här passerar vi polcirkeln och gör den 
obligatoriska pausen vid Polcirkel centret för 
bl a  kaffe   Sent på eftermiddagen ankommer 
vi via Dunderlandsdalen till Mo i Rana och 
vårt hotell för natten, Scandic Meyergården, 
centralt beläget i Mo i Rana  Middag serveras 
på vårt hotell  [ 35 mil + färja ]

Dag 5   Mo i Rana – Östersund
Frukost och avfärd österut på den berömda 
Blå vägen mot svenska gränsen och Tärnaby, 
som inte behöver någon närmare presenta-
tion  Vid Storuman viker vi av och kör in på 
väg 45, Sveriges längsta väg, 170 mil lång  
E45 kallas även för Inlandsvägen  Den har fått 
sitt namn på grund av att den går i inlandet 
och till större delen ganska nära Inlandsba-
nan  Så pass nära att E45 korsar inlandsbanan 
28 gånger mellan Mora och Gällivare, de 
flesta av dessa korsningar är i samma plan  Vi 

passerar Vilhelmina, Dorotea och Strömsund 
innan vi ankommer Östersund, Jämtlands 
”huvudstad” och vårt hotell, Clarion Grand, 
som har ett perfekt läge i hjärtat av Öster-
sund  Middag på vårt hotell  [ 54 mil ]

Dag 6   Östersund – Uppsala
Frukost innan vi äntrar vår buss och far över 
till Frösön för en rundtur  I slutet av 1800-talet 
flyttade tonsättaren Wilhelm Peterson-Ber-
ger hit och här lät han handlingen i operan 
Arnljot utspelas  Vi far över till fastlandet igen 
och vidare genom vackra Hälsingland med 
Järvsö och till Uppsala  Under resan tillbaka 
till respektive hemorter försöker vi smälta 
alla de fantastiska naturupplevelserna vi har 
upplevt under våra sex dagar  [ 48 mil ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 23 juni, 6 dagar

 � PRIS: 13 580 kr

 � I RESAN INGÅR: Flyg Arlanda-Kiruna inkl  
flygskatt, bussresa, del i dubbelrum, fem 
frukost, fem middag, en lunch, båtresa 
till Trollfjorden, utflykter på Lofoten, en-
tré till fiskebyn Nusfjord, guidning Frösön 
Peterson Berger, vägfärjor, reseledare  

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 4 315 kr

 � VALUTA: Norska kronor

 � LOGI: Scandic hotel, Narvik 
Thon Hotel, Svolvaer 
Scandic Meyergården, Mo i Rana 
Clarion Hotel Grand, Östersund

 � PÅSTIGNINGORTER: Se hogbergsbuss se
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Jotunheimen 
En del av landet som bjuder på det bästa av Norge är trakterna kring Jotunheimen och fjordarna ut mot kusten.  Jotun heimen 
är förmodligen Norges mest kända fjällmassiv eftersom man här finner Norges tre högsta berg. Det finns inte mindre än 23 
berg som är minst 2300 meter höga. Sedan 1980 är delar av Jotunheimen avsatta som nationalpark. Vi åker på vägar som 
omfamnar Jotunheimen och som bjuder oss på de mest häpnadsväckande naturscenerier. Vi bor två nätter i Valdres vid 
trädgränsen i närheten av nationalparken.

Dag 1   Hemorten – Vågåmo 
Vi startar vår tur västerut förbi Karlstad och 
Arvika upp till OS staden  Lillehammer  Här 
börjar Norges vackraste och mest be römda 
dal, Gudbrandsdalen  Vid Otta viker vi av 
väster  ut till Vågåmo där vi tar in på vårt 
hotell  Hotellet är ett enkelt, centralt beläget 
landsortshotell med god mat och inomhus-
pool  OBS! Ingen hiss   [ Ca 70 mil ]

Dag 2   Vågåmo – Sognefjellveien  
– Beitostölen
Vi fortsätter fram till Lom med dess berömda 
stavkyrka  Här möter vår kyrkoguide upp för 
en intressant introduktion  Längs Sogne-
fjordens norra strand går riksväg 55, som 
byggdes som beredskapsväg 1939  Idag 
ska vi följa vägen från Lom 380 meter över 
havet över fjället på 1434 meters höjd, vilket 
är Nordeuropas högsta väg, till Sogndal  Vi 
arbetar oss upp i Leirdalen och har Galdö-
piggen 2 469 meter på vår vänstra sida  Från 
vägen ser man ett lapptäcke av  glaciärer  
Denna del av vägen byggdes 1938 och 
fjällövergången hör till de mest berömda 
och skönaste i landet  Vi passerar Turtagrö 
innan det bär nerför där vi åter får stifta 
bekantskap med växtligheten  Vi stannar till 
för en lättare sopplunch i Kaupanger  Efter 
lunchen tar vår norska lokalguide med oss in 
till De Heibergske Samlinger, Sogn Folke-
museum vilket är en hembygdsgård med 
ett 30 tal byggnader som visar hur livet har 

varit i denna del av Norge från medeltiden 
till modern tid   Färden fortsätter genom 
ödsligt, vackert landskap till den populära 
sommar och vinterorten Beitostölen som 
ligger på 900 meters höjd  Efter incheckning 
på vårt fina hotell väntar en fräsch middag 
och en god natts sömn   [ Ca 33 mil ]

Dag 3  Valdresflya och Jotunheimsveien
Idag ska vi åka norrut på högfjällsplatån 
Valdresflya, vari från vi får uppleva Jotun-
heimen på nära håll  Vid vägens högsta 
punkt 1 389 m ö h  är panoramavyn över 
fjällvärlden oöverträffbar  Vid en av de mest 
populära turist stationerna ligger Gjendes-
heim, belägen i ena änden av glaciärsjön 
Gjende med sin speciella blå färg  Vi kliver 
ombord på vår båt som under en timme 
ska ta oss på en skön tur där vi kan skåda 
Besseggen, bergsryggen som är en populär 
vandringsled  Vi fortsätter med vår buss och 
vid Randsverk viker vi av till byn Heidal som 
många anser är en levande hembygdsgård  
Den är Norges bäst bevarade bygdekultur 
och mer som ett levande museum med 750 
hus varav de flesta är uppförda under 1700- 
och 1800-talet  Heidal är även berömd för 
sin brunost och vi gör givetvis ett besök på 
ysteriet där vi också får tillfälle att handla 
ost med oss hem  Här på ysteriet bjuds vi 
på en norsk nationalrätt – Römmegröt med 
tillbehör  Mätta och belåtna fortsätter vi via 
Vinstra till den privata avgiftsbelagda vägen 

som kallas Jotunheimsveien  Vi passerar 
flera dalar, nya sjöar, nya snöklädda toppar  
Landskapet har en otrolig rymd och man har 
utsikt åt alla håll  Vägens högsta punkt når 
man vid Buhö, 1 230 m ö h  Vi kommer fram 
strax norr om Beitostölen och vårt hotell  
Middagen på vårt hotell  [ Ca 19 mil ]

Dag 4   Beitostölen – Hemorten
Efter frukost styr vi söderut mot vackra 
Fagernäs – huvudorten i Valdres  Vi  passerar 
genom Oslo och fortsätter mot Värmland 
och Karlstad  Under dagen stannar vi för 
kaffe och lunch innan vi framåt kvällen är 
hemma igen  [ Ca 70 mil ] 

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 1 juli, 4 dagar

 � PRIS: 5 750  kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i dubbelrum, 
tre frukost, tre middag,  två lunch,  entré 
och guide till hembygdsgård och stav-
kyrka, Heidal ysteri, båttur, vägavgifter/
skatter, färjeavgift,  reseledare 

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 990 kr

 � VALUTA: Norska kronor

 � LOGI: Vågå Hotell, Vågåmo 
Radisson BLU Mountain Resort,  
Beitostölen

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18
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Landet är mycket känt för sina stora skogar, fridfulla natur och ”de tusentals sjöarna” med rent och klart vatten, vilket vi kom-
mer i kontakt med på denna resa. Vi får ett litet smakprov av huvudstaden Helsingfors men mest upplever vi andra intressanta 
och historiska städer och dess idyller. Karelen är ett av de östligaste landskapen i EU och dess gränser har ändrats många 
gånger under historiens lopp. Här möts öst och väst i en spännande blandning av unika seder och bruk och färgstark kultur.

Dag 1   Hemorten – Stockholm
Vi lämnar hemorterna och tar oss till Stock-
holm och Viking Lines fartyg m/s Amorella 
som med avgång klockan 20:00 ska ta oss 
över till Åbo  Övernattning och middag 
ombord innan det är dags att utforska 
båtens nöjesutbud 

Dag 2   Åbo – Jyväskylä
Tidig ankomst till Åbo klockan 07:35, frukost 
äter vi på ett hotell i hamnen  Vi börjar med 
en kortare rundtur i Åbo, som är Finlands 
äldsta stad och som under en period var 
 landets huvudstad  Vi gör ett besök vid 
domkyrkan som är Finlands nationalhelge-
dom  Inne i kyrkan finns bl a  Karin Måns-
dotters marmorsarkofag  Vi fortsätter nu 
resan mot nordost till Tammerfors, Nordens 
största inlandsstad och vackert belägen 
mellan två stora sjöar  Vi börjar med en 
god lunch i restaurangen i Tammerfors 
landmärke, det roterande utsiktstornet 
 Näsinneula  Vi ser också Tammer forsens 
fall på 18 m mitt i staden och alla gamla, 
K-märkta industribyggander som idag 
används som teatrar, museer och hantverks-
hus  Vi fortsätter sen sista biten till Jyväskylä 
som ligger i ett  kulligt landskap på alla sidor 
omgiven av sjöar  Alvar Aaltos huvudstad, 
kallar man ibland staden för, här finns så 
många hus som han har ritat  Här stannar vi 
för middag och övernattning   [ 32 mil ]

Dag 3   Jyväskylä – Lappenranta
Efter frukost fortsätter vår resa genom 
det vackra sjödistriktet till Nyslott eller 
 Savonlinna som staden heter på finska  
Savonlinna är byggd på öar och holmar och 

här finns den medeltida fästningen Olofs-
borg mitt i strömmen  Slottet byggdes på 
1400-talet av Erik Axelsson Tott, den svenska 
guvernören i Viborg, till försvar av  Sveriges 
östra gräns  Varje sommar arrangeras Opera-
festivalen i Savonlinna och det är en av de 
mest kända operafestivalerna i världen  
Fästningens murar utgör en unik inramning 
för opera före ställningarna  I Savonlinna kliver 
vi ombord på vår klassiska båt SS Punkaharju 
som för oss söderut under ca två och en halv 
timma  Under färden passar vi på att njuta av 
en lunch till sjöss  Strax före ankomst  passerar 
vi rullstensåsen Punkaharju, som skär  igenom 
Saimens vattensystem och tillhör i sin natur-
skönhet Finlands traditionella nationalland-
skap  Vi åker mot ryska gränsen som vi sen 
följer fram till Imatra  På kvällen kommer vi 
fram till Lappeenranta eller Villmanstrand, 
som är vackert belägen vid Finlands största 
sjö, Stor-Saimens strand  Här börjar också 
Finlands längsta kanal, Saima Kanal, som 
sträcker sig till Viborg i Ryssland   [ 33 mil + båt ]

Dag 4   Lappeenranta – Helsingfors
Efter frukost besöker vi det stora fästnings-
området i Villmanstrand (eller Lappeenranta) 
och vi tittar också på sandskulpturerna som 
varje år skapas nere i hamnen  Efter rund-
turen i staden fortsätter vi mot kusten och 
passerar Kotka, Finlands största exporthamn 
och mest känd för sin berömda fiskestuga, 
som den ryske tsaren Alexander den III lät 
uppföra  Vi kommer fram till Borgå, där vi ser 
den gamla domkyrkan resa sina vita murar 
över en av Finlands äldsta städer  Vi tar en 
promenad i den medeltida gamla staden 
med låga trähus, smala kullerstensgator, 

innergårdar och små butiker i gränderna  
De röda strandbodarna har blivit en symbol 
för Borgå  Här bodde nationalskalden Johan 
Ludvig Runeberg, tillsammans med sin 
 hustru Fredrika från 1852 fram till sin död 
1877  Hemmet har bevarats i sitt ursprung-
liga skick och är öppet för besökare  Här är 
det också dags för oss att äta lunch innan 
vi fortsätter mot huvudstaden  Väl framme 
i Helsingfors hinner vi med en kort rundtur 
innan det är dags att kliva ombord på vår 
båt som avgår klockan 18:00  Ombord väntar 
sköna hytter, en två rätters serverad middag 
samt hela nöjesutbudet  [ 23 mil ]

Dag 5   Stockholm – hemorten
Frukost innan ankomst till Stockholm klockan 
09:50, därefter mot respektive hemort efter 
en spännande resa till vårt östliga grannland 

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 8 juli, 5 dagar

 � PRIS: 7 200 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i dubbel-
rum/hytt, fyra frukost, fyra middag, två 
luncher, båttur, utflykter enligt program, 
reseledare 

 � TILLVAL / PERSON:  
Enkelrum/hytt 2 165  kr 
Del i utsideshytt 350 kr

 � VALUTA: Euro

 � LOGI: m/s Viking Amorella 
Scandic City, Jyväskylä 
Scandic Patria, Lappeenranta 
m/s Viking Gabriella

 � PÅSTIGNINGSORTER: Se hogbergsbuss se

 Det lyckligaste landet i världen
Finland
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Bergen & Stavanger 
En sjöresa inomskärs med vackra berg  

och djupa fjordar - en oslagbar norsk kombination 
Den norska fjällvärlden erbjuder ett av världens vackraste landskap. Ett levande 
kulturlandskap med gröna ängar och betande kor blandas med dramatiska 
fjäll och fjordar, stilla sjöar, vilda älvar och trolska skogar. Men det räcker inte 
att höra någon beskriva den - man måste uppleva den själv. På denna resa åker 
vi ”Verdens vackreste tågresa” till ‘‘Fjord-Norges huvudstad’’, Bergen med sitt 
fantastiska läge, en båttur inomskärs mellan Bergen och den mycket vackra 
staden Stavanger, Norges oljehuvudstad. Staden och landsdelen är ett Norge i 
miniatyr med fjordar och fjäll, stränder och frodiga ängar. I Stavanger regionen 
finns många vackra fjordar. En av de mest berömda är den 42 kilometer långa 
Lysefjorden, med den berömda Predikstolen, samt klippväggar som stupar 
 nästan lodrätt ned i vattnet från mer än 1000 meters höjd. 

Dag 1   Uppsala – Gol
Tidig avresa från våra hemorter till norska 
gränsen och vidare genom Oslofjord-
tunneln till Drammen varifrån vi börjar vår 
resa norrut genom Hallingdalen  I dalen 
rinner vatten draget Hallingdalselva och den 
högsta punkten i de fjäll som omger dalen 
är Hallingskarvet med sina 1 933 meter  
Bergensbanan från Oslo löper även genom 
denna dal  På kvällen anländer vi till Gol 
och vårt gemytliga hotell, Pers Hotell  Efter 
incheckning får vi avnjuta en god middag i 
hotellets restaurang   [ Ca 65 mil ]

Dag 2   Gol – Bergen med tåg 
Idag väntar en otroligt spännande resa 
med Bergensbanan  Vi åker med tåget från 
Gol till Bergen, drygt halva sträckan  Redan 
efter Gol öppnar sig landskapet och tåget 
börjar äta sig allt högre upp på bergets 
sida  Under fyra timmar färdas vi över det 
dramatiska landskapet på Hardangervidda, 
genom tunnlar och över broar  Bergensba-
nan har utsetts till en av världens vackraste 
tågresor och samman binder Norges två 
största städer genom fantastiskt vacker 
natur  Den mest spektakulära sträckan går 

över  Hardangervidda, den högsta bergs-
platån i Europa  Högst liggande stationen 
är Finse, 1 222 meter över havet  Här ligger 
det berömda hotellet, känd från Anne Holts 
bok 1222 över havet  Det intilliggande 
vandrarhemmets historia tillhör den mörka 
ockupations tiden  Tyskarna hade planer på 
att bygga en flygplats uppe på glaciärber-
get och vandrarhemmet var en gång ett 
forskningslaboratorium för forskning om 
flygbränsle  Det ligger, precis som hotellet, 
vid kanten av fjällsjön Finsevattnet som är 
 placerad mellan samhället och Hardang-
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erjökulen  Sceneriet sjö/glaciär bildar en 
föränderlig fondvägg utan like utanför 
panorama fönstren  Strax därefter passerar 
vi den högsta punkten 1245 m ö h i Finse-
tunneln  Rälsen började byggas 1875, tog 34 
år att färdigställa och sysselsatte 15 000 per-
soner  De 182 tunnlarna grävdes ut för hand  
2009 fyllde Bergensbanan 100 år  Ankomst 
till Bergen 15:00 för en kort promenad till 
fiskehamnen och tid för egna strövtåg  Varför 
inte köpa lite färska räkor att avnjutas vid kaj-
kanten  Den som vill kan också åka upp med 
Flöjbanen som går från centrum upp till 320 
meters höjd med en magnifik utsikt över sta-
den och skärgården (ingår ej)   In kvartering 
och middag på Scandic hotell  Efter maten 
tar vi en promenad ner till  Hurtigrute kajen 
och vinkar av båten som stävar ut mot 
 Kirkenes  

Dag 3   Bergen – Stavanger 
Frukost innan vi startar vår stadsrundtur som 
visar oss denna måleriska och intressanta 
stad, med minnesmärken från alla perioder 
i Norges historia  Här finns bl a  Bergenshus 
fästning från medeltiden samt Bryggen med 
gamla köpmannagårdar, butiker och restau-
ranger och här kan man flanera och njuta av 
gammal kultur och mäktig natur  Bergens 
första hus byggdes längs den gamla hansa-
hamnen Bryggen, som numera finns på 
UNESCO  Bergen är Norges näst största stad 
och omgiven av sju bergstoppar –  naturen 
är spektakulär med många bergssidor 
som stupar rakt ner i havet  Kl 13:30 avgår 
Fjordlines fantastiska fartyg med destina-
tion  Stavanger  Vi åker inomskärs mellan 
höga fjäll och vackra öar hela vägen ner till 
 Stavanger dit vi beräknas anlända kl  20:00  
En god sjöbuffé serveras ombord  

Dag 4   Stavanger, Lysefjorden  
och Predikstolen
Stavanger är numera Norges oljehuvudstad  
Stavanger var till en början en stad som 
levde på sitt fiske  Efter fisket kom konserv-
industrin  Och i mitten på 60-talet gjordes 

oljefynden  Oljan har gjort Stavanger till 
Norges rikaste stad och även gett den en 
internationell prägel tack vare alla de som 
kommer för att jobba med oljeindustrin  
Det finns ett 50-tal plattformar en timmes 
helikopter färd bort från Stavanger 

Vi tar en vacker promenad genom 
 Stavanger stad till det monumentala olje-
museet som ligger i hamnen  En futuristisk 
byggnad i sten och plåt med Nordsjön inpå 
knuten  Vi får lära oss allt om olja  Hur den 
uppkom, varför den finns där, hur man 
 borrar, vad man kan tillverka av den och 
hur den renas  Där finns världens största 
oljeborrkrona på 1700 kilo  För den som vill 
går det också att kliva ombord på en fiktiv 
oljeplattform  Vi promenerar tillbaka till den 
gamla stadsdelen Gamle Stavanger som 
består av enbart vita trähus som slingrar sig 
uppför sluttningen  Vi tar oss fram på kuller-
stensgator mellan husen som ligger tätt  Den 
gamla vita staden är norra Europas största 
bestånd av trähus och har också en plats på 
Unescos världsarvslista  I dag är det fint att 
bo här, så var det inte förr  Efter lunch är det 
dags för ett fantastiskt båtäventyr 

Vi går ombord på färjan som ska ta oss 
genom den mäktiga Lysefjorden  Här får vi 
möjlighet att se den över 700 meter höga 
klippan Predikestolen från sjösidan och 
beskåda de fantastiska vyerna och den 
storslagna naturen  Åter till Stavanger där var 
och en efter eget tycke kan äta middag bland 
det stora utbudet av restauranger  

Dag 5   Stavanger – Geilo 
Trakten kring Odda och Hardangerfjorden 
är känd för sina fruktodlingar  Hardanger-
fjorden, som sträcker sig från Atlanten till 
Hardangervidda, är världens fjärde längsta 
fjord och den näst längsta i Norge  Land-
skapet kan verka vilt och utmanande men är 
unik med sina många fruktträd  Man menar 
att brittiska munkar odlade frukt här redan 
på 1300-talet och idag kommer 40% av Norsk 
frukt från det här området  Det är äpplen, 
päron, plommon och biggaråer man odlar  Vi 

gör ett besök på en fruktodling där vi även får 
avsmaka musten  Norges längsta och sam-
tidigt en av världens längsta hängbroar går 
över Hardangerfjorden  Vi följer den vackra 
fjorden ända fram till Eidsfjord  Här börjar ett 
helt annat äventyr med Måbödalen fram till 
den imponerande vattenfallet Vöringsforsen 
där vi stannar till  Färden går över Hardanger-
vidda 1250 meter över havet och ner till den 
berömda semesterorten Geilo där vi stannar 
för middag och en god natts sömn  
[ Ca 35 mil ]

Dag 6   Geilo – Hemorten
Direkt efter frukost vänder vi kosan söderut, 
genom den vackra Numedalen förbi Dagali 
till Kongsberg  Denna dal är även känd för 
sina stavkyrkor och stolphus eller härbren  I 
Kongsberg får vi även en skymt av infarten 
till den forna silvergruvan samt det mäktiga 
vatten fallet  Staden delas av Numedalslågen, 
en av Norges längsta floder  Vi fortsätter 
genom Oslofjordtunneln och in i Värmland  
Paus för kaffe och lunch under dagen innan vi 
når hemorterna ca klockan 20:00  
[ Ca 69 mil ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 6 juli, 6 dagar

 � PRIS: 9 590 kr

 � I PRISET INGÅR: bussresa, del i dubbel-
rum, fem frukost, fyra middag, båtresa 
Bergen-Stavanger, båtresa Lysefjorden, 
tågresa Gol- Bergen, alla utflykter enligt 
program, entré till oljemuseet, frukt-
odling med avsmakning, färjeavgifter, 
vägavgifter, reseledare 

 � TILLVAL: Enkelrum 2 050 kr  

 � VALUTA: Norska kronor

 � LOGI:  
Pers Hotell, Gol 
Scandic Bergen City 
Comfort Square, Stavanger 
Vestlia Resort, Geilo

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18
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Hardangervidda  
Bergens- & Flåmsbanan samt Hardangerfjorden

Från hela världen kommer människor för att imponeras av detta sagolika landskap. Naturen över Hardangervidda är 
storslagen och hänförande. Men det räcker inte att höra någon beskriva den – man måste uppleva den själv! Vi tar även en 
tur på kanske världens mest kända tågresa, Bergensbanan och Flåmsbanan samt en båttur på Naeröyfjorden, uppsatt på 
UNESCO:s lista över världskulturarv. På vår resa ser vi underbara naturscenarier i Numedalen, Hallingdalen, Aurlandsdalen 
och förstås Hardangervidda. 

Dag 1   Uppsala – Geilo
Tidig avresa från våra hemorter till norska 
gränsen och vidare förbi Oslo till Hönefoss 
varifrån vi börjar vår resa norrut genom Hal-
lingdalen  På kvällen anländer vi till Geilo och 
vårt gemytliga hotell Bardöla Högfjällshotell 
där vi ska bo i tre nätter  Middag på hotellet   
[ Ca 69 mil ]

Dag 2   Hardangervidda  
och fjord med avsmakning 
Efter en härlig fjällfrukost åker vi västerut över 
Hardangervidda  Vi fortsätter genom Måbö-
dalen till Eidfjord vid Hardangerfjorden och 
över den vackra bron som är ca 1 400 meter 
lång och med ett huvudspann på 1 310 meter  
Vi fortsätter på andra sidan Hardanger-
fjorden norrut till Ulvik som ligger längst in i 
Hardanger mellan höga, snötäckta berg  Här 
finns tre av Norges fruktföretag som erbjuder 
både egenproducerad äpplecider, äppels-
prit samt andra välsmakande trädgårdspro-
dukter  Hardangerfjorden är känd för sina 
fruktodlingar  Landskapet kan verka vilt och 
utmanande men är unik med sina många 
fruktträd  Man menar att brittiska munkar 
odlade frukt här redan på 1300-talet och 
idag kommer 40% av Norsk frukt från det här 
området  Det är äpplen, päron, plommon och 
bigarråer man odlar  Vi gör ett besök på en 
fruktodling där vi även får avsmaka  musten  

Vi äter en lätt lunch i fruktgårdens restaurang 
innan vi fortsätter till Hardangerviddas Natur-
senter  Här ser vi bl a  en fantastisk film där 
fjord, fjäll och fors är huvudtema  På vår väg 
tillbaka stannar vi till vid Vöringsfossen, som 
har en fallhöjd på 182 meter varav 145 meter 
är fritt fall   [ 25 mil ]

Dag 3   Bergensbanan samt Flåmsbanan + 
båtresa på Neröyfjorden 
Vi åker med tåget från Geilo till Myrdal  Redan 
efter Geilo öppnar sig landskapet och tåget 
börjar äta sig allt högre upp på bergets sida  
Under en timme färdas vi över det  dramatiska 
landskapet, genom tunnlar och över broar  
Bergensbanan har utsetts till en av världens 
vackraste tågresor  Den mest spektakulära 
sträckan går över Hardangervidda, den hög-
sta bergsplatån i Europa  Vi passerar Finse, 
1 222 meter över havet och kommer fram till 
Myrdal där vi byter till den berömda Flåms-
banan  Den 20 km långa Flåmsbanan har 21 
tunnlar med en samman lagd längd av 6 km, 
höjdskillnaden är 864 meter från  Myrdal 
till Flåm  Flåmsbanan är ett mästerverk i 
järnvägsbyggande som stod klart i början av 
1940-talet  Väl nere i Flåm stiger vi ombord 
på en av båtarna för att göra en fjordkryss-
ning på Naeröyfjorden och Aurlandsfjorden 
till Gudvangen  Naeröy fjorden är omgiven av 
branta och höga berg som sträcker sig 1 500 

meter över havet  Vår buss möter upp för 
vidare färd upp och in i Aurlandsdalen, en av 
Norges vackra högfjällsvägar tillbaka till Geilo 
och vårt hotell för middag   [ 13 mil ]

Dag 4   Geilo – Uppsala 
Direkt efter frukost vänder vi kosan söderut, 
genom den vackra Numedalen förbi Dagali 
till Kongsberg  Denna dal är även känd för 
sina stavkyrkor och stolphus eller härbren  
Staden delas av Numedalslågen, en av Norges 
längsta floder  Vi fortsätter genom Oslofjord-
tunneln och in i Värmland  Paus för kaffe och 
lunch under dagen innan vi når hemorterna 
ca klockan 20:00  [ Ca 69 mil ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 15 juli, 4 dagar

 � PRIS: 6 420 kr 

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i dubbelrum, 
tre frukost, tre middag, utflykter enligt 
program, en lunch, rundvisning och 
avsmakning i Ulvik, Hardangervidda 
Naturcenter, tåg Geilo- Flåm, båttur 
Naeröy fjorden, vägavgifter, reseledare 

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 1130 kr

 � VALUTA: Norska kronor

 � LOGI: Bardöla Höyfjellshotel, Geilo

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18
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Vackra Ålesund
med Geirangerfjorden och Trollstigen

Den norska fjällvärlden har mycket att erbjuda. Det är en resa med naturupplevelser man aldrig glömmer. Vad sägs om 
Ålesund – Norges vackraste jugendstad, en båttur på Geirangerfjorden, stavkyrkan i Lom, den legendariska Trollstigen, 
gruvstaden Röros samt mycket mer. Från hela världen kommer turister för att imponeras av detta vidunderliga landskap, 
så också vi!

Dag 1   Hemorten – Öyer 
Tidig start klockan 07:00  från Uppsala där vi 
styr kosan västerut mot vårt fagra grannland, 
passerar Karlstad samt Arvika innan vi passerar 
gränsen vid glasorten Magnor i Hedmark Fylke  
Under vägen stannar vi för kaffe och lunch på 
lämpligt ställe  På eftermiddagen ankommer 
vi Hamar och Gudbrandsdalen som vi följer 
norrut till Lillehammer, vackert belägen vid 
sjön Mjösas strand  Här hölls de olympiska 
 spelen 1994  Här gör vi en paus i centrum 
samt vid hoppbackarna innan vi fortsätter till 
vårt hotell i Öyer för övernattning  I backarna 
vid hotellet tog Pernilla Wiberg sitt OS guld  
Gemensam middag på hotellet  [ Ca 60 mil ]  

Dag 2   Öyer – Geiranger – Ålesund 
Efter en härlig frukost tar vi bussen in i 
Ottadalen och till Lom, med sin berömda 
stavkyrka  Vi gör ett kort stopp innan vi 
fortsätter till Geiranger och vår båt som ska 
ta oss på den vackraste fjorden av dem alla 
med vattenfallen, ”de Sju Systrarna”,”Friaren” 
och ”Brudslöjan”  Vi passerar även flera gamla 
 gårdar, som klänger sig fast på klipphyllorna  
Via Synnylvsfjorden och Storfjorden kommer 
vi till det öppna landskapet vid Ålesund  
Under resan får vi autoguide samt tillfälle 
att njuta av en kopp kaffe eller en drink  
Strax före klockan 18:00 kommer vi fram till 
jugendstaden Ålesund  Staden ligger på öar 
längst ute vid havsbandet  År 1904 brann 
hela stadskärnan ner och byggdes sedan upp 
i Jugendstil  Den stoltserar med sin vackra 
arkitektur som är vida känd, dess torn, spiror 
och snickarglädje präglar staden  Middag på 
vårt hotell  [ Ca 25 mil + båt ]

Dag 3   Ålesund – Trollstigen – Röros  
Efter frukosten möter vår lokalguide upp 
som ska dela med sig av sina kunskaper och 
visa oss runt bl a  till utsikten där vi får en 
fantastisk vy över de sju öar som bildar Åle-
sund samt havet utanför  Ålesund är fiskeri-
staden framför alla andra i Norge  Det kan 

man uppleva vid kanalen som går rakt ige-
nom centrum där det går att köpa dagsfärsk 
fisk varje dag  Vi lämnar Ålesund före lunch 
och startar vår färd utmed Storfjorden och 
vidare på vackra vägar mot nästa höjdpunkt 
på resan – Trollstigen! Vägsträckan som 
öppnade 1936 var ursprungligen all farvägen 
mellan inlandet och västkusten  Idag är det 
en av Norges populäraste turistvägar, en 
bedårande vacker väg som går genom 11 
hårnålskurvor  Vi kommer ner till Romsdalen 
som är en fantastisk vacker dalgång, trång 
med branta fjällväggar, det 1700 meter höga 
fjällmassivet Trolltindane med Trollväggen, 
en fjällvägg som stupar 1000 meter lodrätt 
ner mot dalen, Europas högsta lodräta stup  
Via Dovrefjäll kommer vi till Röros och vårt 
fina hotell Bergstaden för middag och över-
nattning   [ Ca 39 mil ]

Dag 4   Röros – Uppsala 
Vi börjar med en tur i Röros där hela cen-
trala staden (Bergstaden) är upptagen på 
UNESCO:s lista över världens kulturarv och 
en promenad i Bergstaden ger känslan av att 
komma hundratals år tillbaka i tiden! Under 
mer än 300 år, från mitten av 1600-talet, 

levde Röros av sina stora koppar gruvor  Röros 
var under en tid en av Europas  viktigaste 
orter för just koppar framställning  Vi pas-
serar gränsen till Sverige och i Härje dalen 
passerar vi berömda orter såsom  Fjällnäs, 
Tänndalen, Funäsdalen och vi sitter bara och 
njuter, försöker smälta alla de fantastiska 
naturupplevelserna vi har upplevt under 
våra fyra dagar  Ankomst Uppsala ungefär 
klockan 20:00   [ Ca 59 mil ]  

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 31 juli, 4 dagar

 � PRIS: 6 350 kr

 � I PRISET INGÅR: Bussresa, del i dubbelrum, 
tre frukost, tre middagar, båtresa på 
 Geirangerfjorden, lokalguide i Ålesund, 
entré stavkyrka, vägavgifter, reseledare 

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 1 800 kr

 � VALUTA: Norska kronor

 � LOGI: Scandic Hafjell, Öyer 
Scandic Parken, Ålesund 
Bergstadens Hotel, Röros

 � PÅSTIGNINGSORTER: Se hogbergsbuss se
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Nordfrisiska öar  
Danska gemytliga städer samt idylliska Skagen

Missa inte denna annorlunda, förföriska resa med otrolig natur och gemytliga gamla städer. Öarna Römö och Sylt ligger 
grannar i Vadehavet men tillhör olika länder. Båda öarna har förbindelse med fastlandet men skiljer sig ändå åt i natur och 
arkitektur. I resan igår även genuina danska städer, byar samt slottsbesök. Det sägs att det är ljuset som lockar besökare 
till Skagen och området kring Jyllands nordligaste udde.  Och visst är det ett alldeles speciellt ljus här. Det är de två haven, 
Kattegatt och Skagerak som är grunden till det ljus som också lockat många konstnärer hit.

Dag 1   Hemorten – Köpenhamn 
Avresa söderut till Malmö och den pampiga 
Öresundsbron, en av världens största sned-
kabelbroar  Totalt är broförbindelsen 16 km 
lång  Vi anländer till Köpenhamn där vi tar in 
på ett hotell beläget 400 meter från Rådhus-
platsen och den berömda gågatan ”Ströget”  
Middag på vårt hotell  [ 65 mil ]

Dag 2   Köpenhamn – Harrislee  
Vi gör en rundtur i Köpenhamn och åker 
förbi Tivoli, Carlsbergs Glypotek, Christians-
borg slott, säte för den danska regeringen  
Vi får även se Börsen, Holmens Kyrka och 
kommer fram till Nyhavn med sina färg-
granna hus  Vid Amalienborg har vi fri sikt 

över vattnet till Operan, ritad av Henning 
Larsen och bekostad av Maersk  Vi lämnar 
Köpenhamn och tar oss via Ringsted till 
nästa fantastiska bro över Stora Bält, invigd 
1998  Den är en av världens största häng-
broar och betecknas av många som ett 
teknikens under  Vi har nu kommit till den 
vackra ön Fyn som med all rätt kallas Dan-
marks trädgård  Vi åker söderut mot idyllen 
Fåborg – en av de bäst bevarade danska 
städerna från 1200-talet  Renässansborgen 
Egeskov, ett vattenslott omgivet av dubbla 
vallgravar är vårt nästa mål  Här njuter vi av 
den vackra parken med labyrinterna  Vid 
Böjden tar vi färjan över till södra Jylland, 
passerar Sönderborg och kommer in i Tysk-
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land och vårt mål för dagen – Harrislee  Efter 
en stunds vila far vi in till staden Flensburg   
Staden är en blandning av tyskt och danskt 
och ligger vid fjorden Flensburg Förde i 
 Schleswig-Holstein  I dag är det en mycket 
aktiv hamnstad, där fiskare samsas med 
yachter och fritidsbåtar från hela Europa  
Gemensam middag på kvällen på Hansens 
Brauerei samt en kort promenad i de mysiga 
kvarteren innan vi tar bussen tillbaka till vårt 
hotell för lite god sömn  [ 25 mil ]

Dag 3   Sylt – Römö – Ribe 
Frukost och avgång till Sylt, ön som också 
kallas ”Tysklands Mallorca”  Denna nord-
frisiska ö med 20 000 invånare når vi med 
hjälp av tåget som går från Niebüll över Hin-
denburgdamm till Westerland som är huvu-
dort på Sylt  Hit åker många tyskar själva 
under sommarmånaderna för att njuta av 
sol, bad och den inbjudande sand stranden  
Vi stannar för lunch och åker sen norrut längs 
den långa huvudvägen på Sylt  Den västra 
sidan av ön är en enda lång sandstrand  I 
Wenning stedt med stadsdelen Braderup 
finns en 4 500 år gammal gravkammare 
vilket tyder på tidig bosättning på Sylt  Tolv 
jättestora klippblock stödjer tre ännu större 
”takplattor”  Dessa block anses vara transpor-
terade till Sylt från Sverige, men ingen vet 
riktigt hur det gått till  Vi passerar den gamla 
fiskebyn Kampen som i början av 1920-
talet blev Sylts centrum för författare och 
intellektuella  Här tillbringade  för fattaren 
och Nobelpristagaren i litteratur, Thomas 
Mann många av sina somrar  I List på norra 
delen av ön tar vi färjan över till Danmark 
och ön Römö  Resan tar ca en timma  Römö 
ligger som en oas i Danmarks sydvästra 
hörn och tillhör de frisiska öarna  Detta är en 

national park med mycket säregen natur och 
ett paradis för den som gillar sol och bad  Vi 
stannar till vid den lilla kyrkan samt åker ut 
på den fantastiska breda sandstranden innan 
vi far över till fastlandet på den 10 km långa 
vallen ”Römö-dämningen”, som förbinder ön 
med danska fastlandet  På kvällen anländer 
vi till Ribe, Danmarks äldsta stad  Här tar vi 
in på Danmarks äldsta hotell, hotell Dagmar 
från 1500-talet (OBS hotellet har ingen hiss) 
beläget i gamla staden vid domkyrkan  Efter 
middagen kan vi följa med nattvakten på 
en promenad i den gamla stadskärnan och 
känna Ribes unika atmosfär   
[ 11 mil + tåg och färja ]

Dag 4   Ribe – Skagen 
Frukost innan färden fortsätter genom det 
vackra kuperade landskapet som omger 
 mellersta Jylland förbi Viborg till Skagen  
Området runt Skagen är känt för det för för-
iska och föränderliga ljuset  Det är ett land i 
landet som breder ut sig över Norra Jylland 

utan några egentliga gränser  Det är svårt att 
säga var det börjar, det är lättare att beskriva 
slutet som är Grenens topp där Skagerack 
möter Kattegatt i ett spännande vågspel  
Vi startar vår Skagen odyssé med det lilla 
traktor tåget Sandormen, med vars hjälp 
vi tar oss till Danmarks nordligaste udde 
 Grenen  Det är här den omtalade ljusbryt-
ningen uppstår som i grunden var upprinnel-
sen till konstnärskolonierna  Det är så vackert 
så man förstår verkligen varför så många 
konstnärer söker sig hit  Vid det legen dariska 
Bröndums Hotel ligger Skagen museet  
Det var krögarens framsynta och filantro-
piska inställning som är grunden till att 
museet finns idag  Här får vi möta PS Kröyer, 
 Christian Kroghs, Michael och Anna Anchers 
konstnärskap  Därefter har vi tid för egna 
strövtåg i Skagen, som från första början var 
ett litet fiskeläge och idag har det  utvecklats 
till en fantastisk sommarstad för såväl båt-
älskare, konst- och arkitektur intresserade  
Incheckning på vårt hotell där vi avnjuter en 
god middag   [ Ca 33 mil ]

Dag 5   Skagen – Hemorten
Efter frukost åker vi först till den till sandade 
kyrkan vars torn står kvar högt över sand-
dynerna  Vi hinner även med Råbjerg Mile 
som är Europas största öken och varje år 
förflyttar sig den vandrande sanddynan flera 
meter i ost-nordostlig riktning och allt som 
kommer i dess väg begravs i fin vit sand  
Det är ett naturfenomen väl värt ett besök  I 
Fredrikshavn stiger vi ombord på färjan som 
under ca 3 timmar ska ta oss över till Sverige 
och Göteborg  Ombord serveras en härlig 
buffé  Vid ankomst till Göteborg fortsätter 
vi till våra hemorter dit vi beräknas anlända 
cirka klockan 22:00   [ 52 mil + färja ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 4 augusti, 5 dagar

 � PRIS: 9 580 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i dubbelrum, 
fyra frukost, fyra middag, lunchbuffé 
dag 5, tågresa, båtresor, entré till Egeskov 
Slott, Sandormen och Skagens museum, 
vägavgifter/skatter, reseledare 

 � TILLVAL PER PERSON:  Enkelrum 2 060 kr

 � VALUTA: Danska kronor och lite Euro

 � LOGI:  
Comfort Hotel Vesterbro, Köpenhamn 
Best Western Hotel des Nordens, Harrislee 
Hotel Dagmar, Ribe 
Skagen Hotel, Skagen

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18
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Tre öar 
Bornholm, Ven & Visingsö 

En härlig resa med tre berömda öar: Från Ven i Öresund, känd från sången Flicka från Backafall, med astronomen Tycho Bra-
hes slott och observatorium, via Bornholm med dess säregna natur, vita stränder, färggranna fiskelägen, unika rundkyrkor 
och Nordeuropas största borganläggning till Visingsö i Vättern med sitt Remmalag och Per Brahes Visingsborg. En resa som 
påminner om berömda verk och gärningar inom litteratur, musik, vetenskap och film. Vi har även möjlighet att besöka Eva 
Rydberg på Fredriksdalsteatern med årets föreställning, komedin ”Fawlty Tower”. 

Dag 1   Mot Helsingborg 
Avresa söderut och till vackra Helsingborg 
där vi passerar det vackra Rådhuset samt Kär-
nan som är ett medeltida vakttorn och den 
enda kvarstående resten av det medeltida 
Helsingborgs slott  Vi inkvarteras centralt 
på Elite Hotel Marina Plaza, och äter en tidig 
middag innan de som är intresserade kan 
följa med till Fredriksdalsteatern föreställ-
ningen, Fawlty Towers  John Cleese fyller 
80 år och Eva Rydberg hyllar idolen med en 
ny uppsättning av Fawlty Towers (Pang i 
 bygget) sommaren 2020  
Obs! Teaterbiljetterna bokas i förväg  Vi tar er 
till och från teatern    [ 62 mil ] 

Dag 2   Ven och Bornholm 
Vi äter en ordentlig frukost innan det är 
dags att fara ner till Landskrona, där vi går 
ombord på båten, som tar oss över till Ven 
på 30  minuter  På ön får vi åka traktorsläp  
Vi kommer först till kyrkan S:t Ibbs med sina 
rasbranter eller backafall, kända från sången 
Flicka från Backafall och därefter till resterna 
av astronomen Tycho Brahes Uranienborg 
samt det nyuppbyggda observatoriet Stjärne-
borg  Här ska vi se en intressant multimedi-
aföreställning om Vens storhetstid  Vi gör 
även ett besök med vår lokalguide till museet 
inrymt i Vens före detta Allhelgonakyrka från 
1898  Efter att ha återvänt till fastlandet åker 
vi vidare till korsvirkesstaden Ystad där vi hin-
ner med en kort rundtur innan det är dags att 
äntra vår färja som avgår kl  18:30  På knappt 
en och en halv timma tar vi oss över till Rönne, 
huvudstaden på Bornholm  Efter incheckning 
på vårt hotell avnjuter vi en god middag i 
hotellets matsal   [ 12 mil ]

Dag 3   Bornholm
Bornholm är en fridfull solskensö, avspänd 
och typisk dansk men med bördig, sydländsk 
vegetation och färgglada, leksaksliknande 

hus varav en del köpmans- och skepparhus 
från 1700- och 1800 talet är dekorerade med 
rosenrabatter  Minns du naturen i filmer som 
Ditte Människobarn och Pelle Erövraren så 
har du redan en fin bild av denna vackra 
miljö, där städerna ligger som ett pärlband 
runt ön med pastellfärgade korsvirkeshus och 
slingrande gator  Under vår rundtur kommer 
vi att se nordeuropas största borganläggning 
Hammershus, en av öns berömda rundkyrkor, 
badstranden Due Odde med den vita sanden 
och den mäktiga fyren, de pittoreska fiske-
byarna Gudhjem och Svaneke samt besöka 
ett fiskerökeri med tillfälle till avsmakning  Vi 
hinner även bekanta oss lite mer med Rönne 
innan det är dags för middag 

Dag 4   Åter mot Sverige 
Frukost på hotellet innan det är dags att 
styra kosan mot hamnen och vår båt som 
avgår kl  08:30  Väl på fastlandet fortsätter 
vi till Österlen för att bekanta oss med pitto-
reska Simrishamn, Kivik och den bedårande 
staden Åhus  Vi fortsätter genom Småland 
förbi Linnés Råshult, Växjö, Lammhult och 

till  Jönköping, vackert belägen vid södra 
 Vättern  Här bor vi på Elite Stora Hotellet, 
beläget i en av Jönköpings vackraste bygg-
nader med ett centralt läge vid Vätterns 
södra strand  Middag på vårt hotell   [ 35 mil ]

Dag 5   Visingsö och Hemåt 
Frukost och avfärd till Gränna där vi tar färjan 
över till Visingsö  I hamnen kan vi se  resterna 
av Brahes slott Visingsborg samt den mycket 
vackra Brahekyrkan som uppfördes av 
 grevarna Brahe på 1600-talet som slottskyrka 
till Visingsborgs slott  Vi börjar med att åka 
en kort tur med Remmalag, som är vagnar 
dragna av hästar, genom den vackra  ekskogen 
innan vi tar vår buss för att göra en längre 
upptäcktsfärd som leder oss förbi Kumlaby 
kyrka, vars interiör präglas av kyrkmålningar 
med anor från både medeltid och 1600-tal  De 
många motiven kan berätta om fascinerande 
helgonlegender och dess öden  Vi fortsätter 
ner till Näs Borg  Vi hinner även med att äta 
lunch innan vi återvänder till Gränna för lite 
polkagrisar innan vi startar hemresan  [ 40 mil ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA:  22 juli, 5 dagar

 � PRIS: 7 570 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i dubbel-
rum, fyra frukost, fyra middag, färjor till 
Ven, Bornholm och Visingsö, besök och 
entréer enligt program, vägavgift/skatter, 
reseledare 

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 1640 kr  
Teaterbiljett 470 kr  
Havsutsikt och balkong 350 kr

 � VALUTA: Svenska och danska kronor

 � LOGI: Elite Hotel Marina, Helsingborg 
Hotell Griffen, Rönne  
Elite Stora Hotellet, Jönköping

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18
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Patchwork & Quiltdagen är den största och mest unika quiltutställningen i Holland. På 
en yta av 5 000 kvadratmeter hittar du ingen annan texilhobby än just quilt. Utställ-
ningen håller till i stora fina lokaler i Rijswijk, strax utanför Haag. Efter två hela dagar 
på mässan kan det vara trevligt att besöka Hollands andra skönhetsupplevelser. Deras 
enorma tulpanfält och blomsterprakten Keukenhof, med växter och blommor du 
aldrig tidigare sett. Men resan rymmer flera intressanta upplevelser: Zuiderzeevallen, 
osttillverkare, träskomakare samt Amsterdams kanaler.

Dag 1   Hemorten – Göteborg
Avresa västerut mot Göteborg dit vi beräknas 
anlända på sen eftermiddag  Ombord på 
båten, som avgår klockan 18:45, väntar en 
buffé, underhållning samt sköna hytter  
[ Ca 45 mil ] 

Dag 2   Kiel  – Den Haag/Wassenaar
Stor frukostbuffé innan vi anländer till Kiel  
Vi fortsätter därefter på tyska Autobahn  
På kvällen kommer vi fram till den politiska 
huvud staden – Haag   Vi inkvarteras på Hotel 
Van der Valk, beläget i den norra delen av 
staden i förorten Wassenaar  En god middag 
serveras på vårt hotell  [ Ca 60 mil ]   

Dag 3–4   Patchwork , Den Haag  
och Amsterdam
Under dessa två dagar kommer vår buss att ta 
oss till mässan i Rijswijk, söder om Den Haag  
På eftermiddagen återvänder vi till hotellet 
för lite avkoppling och middag  Under dessa 
dagar gör vi naturligtvis en rundtur i den 
vackra staden Haag där vi bl a  får se Freds-
palatset, kungliga slottet Huis ten Bosch samt 
Den Haags berömda badort Scheveningen 

Amsterdam har kallats ”Nordens  Venedig” 
för sina över hundra kilometer kanaler, 
omkring 90 öar och 1 600 broar  Kvällen 
den en 17 april anordnas en frivillig utflykt 
till Amsterdam med en ca 2 timmar lång 
båttur under de upplysta broarna  Under 
denna tur serveras ett glas vin tillsammans 

med  holländsk ost  Pris ca 40 euro  Intresse-
anmälan önskas vid bokning av resan  

Dag 5   Den Haag – Groningen 
Frukosten serveras klockan 07:00, vi packar 
in våra väskor i bussen och tar sikte på 
blomsterparken Keukenhof, en av  världens 
största blomsterparker  En utställning 
för hundratals odlare  Här finns en över-
väldigande blomsterprakt med arter och 
korsningar, som inte finns någon annan-
stans   Precis utanför vårt bussfönster ligger 
tulpanfälten dessutom på rad  Vi fortsätter 
till den pittoreska fiskebyn Volendam för 
lunch  Innan vi styr kosan norrut hinner vi 
också besöka en träskotillverkare där vi får se 
en träsko trollas fram ur en träbit samt ost-
tillverkning med avsmakning och inköp   Vi 
fortsätter till den helt otroliga, 30 km långa 
Zuiderzeevallen, ett byggnads konstens och 
ingenjörsvetenskapens mästerverk, som 
förvandlat den tidigare havsviken  Zuiderzee 
till insjön Ijsselmeer  Vi fortsätter till uni-
versitets staden Groningen  Middag och 
inkvartering på vårt hotell   [ 26 mil ]

Dag 6   Groningen  – Kiel 
Vi startar resan mot Kiel direkt efter frukost 
och gör först ett besök i den vackra, gamla 
Hansastaden Bremen med sina två Unesco-
utmärkelser – Rolandstatyn och Rådhuset  
Vi fortsätter via Hamburg till Kiel och vår båt 

som avgår klockan 18:45  Middag ombord    
[ Ca 38 mil ]

Dag 7   Göteborg och Hemåt
Stor frukostbuffé innan vi åter är i Sverige 
och fortsätter vår hemfärd  Längs vägen 
stannar vi till för möjlighet till lunch, och 
beräknas vara åter på sen eftermiddag  
 [ Ca 45 km ] 

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 15 april, 7 dagar

 � PRIS: 9 500 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i dubbelrum/
hytt, färja Göteborg – Kiel t/r, sex frukost, 
sex middag, busstransport dag 3 och 4 till 
Patchwork, entré till Keukenhof, besök på 
ost och träskofabrik, vägavgifter/skatter, 
reseledare  Den 17/4 anordnas en frivillig 
kvällstur till Amsterdam och dess upp-
lysta kanaler och broar – en  ”Candlelight 
Tour” med vin och ost   

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum/hytt 2 210 kr 
Kvällsutflykt Candlelight Tour ca 40 EUR  
Entré till mässan tillkommer – kan köpas 
online eller på plats  
www patchworkenquilt nl

 � VALUTA: Euro

 � LOGI: Stena Line Göteborg-Kiel  
Van der Valk Hotel, Den Haag/Wassenaar 
Mercure Martiniplaza, Groningen

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18

Quilt, blommor  
& Amsterdam

En inspirerande  vårresa till Holland
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Holland är en skönhetsupplevelse av stora mått. De fullkomligt enorma tulpanfälten och blomsterprakten Keukenhof, 
med växter och blommor du aldrig tidigare sett, är oförglömliga upplevelser! Men även för de som inte är intresserad av 
blommor rymmer resan många intressanta upplevelser: Zuiderzeevallen, idyllen Volendam, osttillverkare, träskomakare, 
Amsterdams kanaler, porslinsfabriken i Delft och jättemålningen Panorama Mesdag. 

Dag 1   Hemorten – Göteborg
Avresa västerut mot Göteborg dit vi beräknas 
anlända på sen eftermiddag  Natt och mid-
dag på Stena Lines fartyg som avgår 18:45  
[ Ca 55 mil ] 

Dag 2   Kiel  – Den Haag 
Stor frukostbuffé innan vi anländer till Kiel  Vi 
fortsätter därefter på tyska Autobahn genom 
Hamburgs gigantiska hamnområde mot den 
holländska gränsen, som vi passerar efter 
Osnabrück  Redan nu ser vi de karakteristiska 
kanalerna, väderkvarnarna och de ytterst 
välskötta bondgårdarna  På kvällen kommer 
vi fram till den politiska huvud staden – Haag  
Vi inkvarteras på Hotel  Babylon, cirka 1 km 
från Parlamentet och gå  gatorna  Mid dagarna 
serveras på vårt hotell  [ Ca 60 mil ]

Dag 3–4   Utflykter och blommor
Vi låter vår reseledare utforma den inbördes 
ordningen på våra utflykter  Följande är vad 
som kommer att ingå:
• Volendamområdet, ost och träskor. Vi 
besöker en osttillverkare på en bondgård, 
och får möjlighet att köpa ost  Därefter 
besöker vi den gamla genuina fiskebyn 
Volendam, där vi kan flanera omkring en 
stund   Vi besöker även en träskotillverkare 
och får se en träsko trollas fram ur en träbit  
• Blommor, blommor, blommor. Blomster-
parken Keukenhof, en av världens största 
blomsterparker  En utställning för hundra-
tals odlare  Här finns en överväldigande 
blomsterprakt med arter och korsningar, 
som inte finns någon annanstans   Precis 
utanför vårt bussfönster ligger tulpanfälten 
dessutom på rad 
• Amsterdam är byggt på ett nittotal öar och 
har i dag över 1 miljon invånare, och genom-
korsas av ett otal kanaler  Över 600 broar 
finns, flera än i Venedig! Vi gör en kanaltur 
med guidning och besöker sedan den gamla 
staden runt Dam 
• Delft, Panorama Mesdag och Scheve-
ningen. Dessa sevärdheter ligger vid 
Haag  I Delft besöker vi fabriken De Deltse 

Pauw, som hantverksmässigt tillverkar 
det berömda Delfts blå fajans  Vi får följa 
tillverkningen på nära håll och får förstås 
möjlig het att göra förmånliga inköp  Pano-
rama Mesdag är världens största målning 
och en tavla, som man mer eller mindre 
klättrar in i! Den föreställer Haags berömda 
badort Scheveningen som den såg ut på 
1800-talet och givetvis åker vi ner till den 
fashionabla semesterorten  Vi gör naturligt-
vis en rundtur i den vackra staden Haag där 
vi bl a  får se Fredspalatset  
• Blomstertåget är en helt otrolig uppvis-
ning i blomsterkonst som går en lördag 
i april varje år  Den består av fantastiska 
blomstervagnar, blomsterklädda bilar och 
bussar samt musikkårer  Vi ser detta tåg på 
lördag förmiddag i Noordwijk 

Dag 5   Den Haag – Groningen 
Frukost och avfärd till Blomstertåget som 
går av stapeln lördagen den 25 april  Den 
består av fantastiska blomstervagnar, 
blomsterklädda bilar och bussar samt 

musikkårer  Vi ser detta tåg på lördag 
förmiddag i Noordwijk innan vi fortsätter 
via Amsterdam till den helt otroliga, 30 
km långa Zuiderzeevallen, ett byggnads-
konstens och ingenjörsvetenskapens 
mästerverk, som förvandlat den tidigare 
havsviken Zuiderzee till insjön Ijsselmeer  
Vi stannar mitt på vallen, där det finns ett 
utsiktstorn och tar bilder  Vi fortsätter till 
universitetsstaden Groningen som ligger 
i det nord östra hörnet av Nederländerna  
Middag och inkvartering på vårt fina hotell 
Van der Valk   [ 26 mil ]

Dag 6   Groningen – Kiel 
Vi startar resan mot Kiel direkt efter frukost 
och gör först ett besök i den vackra, gamla 
Hansastaden Bremen med sina två Unesco-
utmärkelser – Rolandstatyn och Rådhuset  
Vi fortsätter via Hamburg till Kiel och vår båt 
som avgår kl  17:45  Middag ombord    
[ Ca 38 mil ] 

Dag 7   Göteborg och Hemåt 
Vi äter frukost ombord på fartyget innan vi 
åter är i Sverige och fortsätter vår hemfärd  
Längs vägen stannar vi till för möjlighet till 
lunch, och beräknas vara åter på sen efter-
middag   [ Ca 55 mil ] 

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 21 april, 7 dagar

 � PRIS: 9 400 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i dubbelrum/
hytt, färja Göteborg – Kiel t/r, sex frukost, 
sex middag, utflykter enligt program, 
entré till Keukenhof, Panorama Mesdag, 
kanaltur i Amsterdam, vägavgifter/skatter, 
reseledare  

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum/hytt 2 210 kr

 � VALUTA: Euro 

 � LOGI: Babylon Hotel, Den Haag 
Van der Valk Hotel , Groningen-  
Westerbroek

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18

med BlomstertågetHolland
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Norra Wales 
Storbritanniens vilda hörn

Wales är känt för sin rika historia, kultur och natur och sina vänliga människor. På en knapp halvtimme från vår ort når vi 
ett betydligt mer dramatiskt och kargare landskap, mer likt de skotska högländerna. Vi inkvarteras fyra nätter i kuststaden 
Llandudno, Wales svar på Cannes. Detta är vår utgångspunkt för våra spännande utflykter runt norra Wales tillsammans 
med en svensk guide, boende i Wales.

Dag 1   Arlanda – Manchester 
Avgång från Arlanda med flyg kl  07:35  
med ankomst 09:05 lokal tid  Här väntar 
vår svensktalande guide Lena som under 
fem spännande dagar kommer att visa oss 
vad Norra Wales har att erbjuda i form av 
natur och kultur  Vi startar vårt äventyr med 
 LLangollen som är en charmig by med flera 
sevärdheter, bl a  den smala llangollenka-
nalen som leder fram till Pontcysyllteakve-
dukten som är en akvedukt över floden Dees 
dalgång och upptagen på Unescos världs-
arvslista  Innan ankomst till Llangollen har vi 
givetvis passat på att gå ut på akvedukten, 
belägen 40 meter ovanför floden Dee   Vi 
fortsätter via natursköna Horseshoepasset 
till landets största badort Llandudno  Vi bor 
fyra nätter på Grand Hotel Llandudno som 
ligger i slutet av Grand Promenade precis vid 
piren  Efter middagen på vårt hotell kan vi 
avsluta dagen med en promenad på den 700 
meter långa piren, Wales längsta 

Dag 2–4   Norra Wales
Så startar vår rundresa i norra Wales! Under 
dessa tre dagar lägger vår guide Lena upp 
programmet på bästa sätt och tar oss bl a  
upp på den berömda hängbron över Menai 
Strait till ön Anglesey och till den trevliga 
staden Beaumaris samt till byn ”Llanfairpwll-

gwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysi-
liogogogoch”, namnet som kräver djup 
koncen tration för att uttala  Åter på fastlan-
det kommer vi att besöka Caernarfon, där vi 
ser Wales största slott, uppfört av Edward I, 
som både kungligt palats och som försvars-
anläggning, Portmeirion; byn som är byggd i 
extravagant italiensk stil med Portofino som 
förebild  Slate Museum för en demonstration 
av klyvning av skiffer, de gamla radhusen 
mm  Vi besöker även semesterbyn Betws-y-
Coed, berömd för sin skönhet och omgiven 
av vatten fall  I närheten av vår badort ligger 
Conwy med sin mäktiga borg, även den 
byggd på 1200-talet av Edward I  Conwys åtta 
massiva torn och höga murar ger ett mäktigt 
intryck  En av dagarna åker vi in i Snowdon 
Nationalpark till LLanberis för att ta det 
kugghjulsdrivna tåget ända upp till toppen 
av Wales högsta berg, Snowdon 1 190 meter 
högt  Vi kommer även att få tid att ströva i 
vår badort och ta tåget eller linbanan upp till 
The Great Orme, varifrån vi har en fantastisk 
vy över bukten och havet  Uppe på berget 
finns även en fin utställning om Greats Orms 
 historia, natur och djurliv  För den som orkar 
finns fina promenadstigar till och från byn  
I llandudno finns ett stort utbud av restau-
ranger och pubar  Lena ger er tips om var ni 
kan äta, allt efter tycke och smak! 

Dag 5   Llandudno – Chester – Manchester
Frukost och avfärd mot England och 
 Manchester men först börjar vi  med ett 
besök i den charmiga staden Chester   Innan-
för stadsmuren på denna 2000-åriga stad 
hittar vi både Storbritanniens bäst bevarade 
ringmur, många vackra korsvirkeshus, en 
romersk amfiteater, Eastgate Clock samt den 
900 åriga gamla katedralen   Vi fortsätter till 
flygplatsen och vårt flyg som lyfter kl  18:30  
Vi vinkar hejdå till vår guide Lena som under 
dessa dagar har visat ”sitt” Wales 

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 18 maj, 5 dagar

 � PRIS: 8 990kr

 � I RESAN INGÅR: Flygresa inkl  flygskatt  
Arlanda–Manchester t/r, bussresa och 
transfer i Wales, del i dubbelrum, fyra 
frukost, en middag första kvällen, utflyk-
ter enligt resans program inkl inträde till 
borgen i Caernfon, Portmeirion och Slate 
Museum,  tåget upp till Mount Snowdon, 
Svensktalande guide/reseledare  (OBS 
linbanan i LLandudno ingår ej i resans pris)

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 1 100 kr

 � VALUTA: Brittiska pund

 � LOGI: Grand Hotel, Llandudno

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell Arlanda
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Skottland
Skottland är ett vackert och fascinerande land med djupa sjöar, lysande ljunghedar, slott och gamla ruiner. Allt vad vi 
förknippar med Skottland får vi uppleva.  Vi spanar efter sjöodjuret Ness, ser Drottning Elisabeths sommarslott Balmoral, 
provar nationaldrycken whisky samt mycket mer på denna fullmatade resa där alla utflykter och entréer ingår. 

Dag 1   Arlanda – Nethy Bridge
Vi flyger på morgonen från Arlanda och 
landar drygt 2 timmar senare på flyg-
platsen i utkanten av Edinburgh  Vi gör oss 
bekväma i vår turistbuss och startar resan 
till Nethy Bridge  Vi styr kosan norrut över 
den  pampiga hängbron Forth Road Bridge 
mot Perth och genom den vackra dalen förbi 
Pitlochry, Blair Castle och Dalwhinnie whisky-
destilleri till skidorten Aviemore  Nu har vi 
inte långt kvar till vår mysiga lilla by, belägen 
i de skotska högländerna   Före middagen på 

vårt hotell träffas vi för en trevlig whisky-
avsmakning  [ 23 mil ]

Dag 2   Loch Ness runt
Vi startar morgonen med en rejäl skotsk fru-
kost och åker mot högländernas huvudstad 
Inverness  Strax utanför denna pittoreska 
stad finner vi Culloden Moor   Här avgjordes 
striden mellan engelsmän och skottar i ett 
blodigt slag 1746  Vi får se en 360 gr film 
om slaget samt tid för en promenad ute på 
slagfältet  Vi fortsätter till den mytomspunna 

sjön Loch Ness och Ness utställningen som 
förutom en mycket intressant högtekno-
logisk film berättar för oss om alla ögon-
vittnen och alla fotografier som tagits av 
detta sjöodjur under åren   I Fort Augustus 
beundrar vi den mäktiga slusstrappan som 
förbinder sjöarna Loch Ness och Loch Oich  I 
Spean Bridge tar vi en titt på minnes märket 
 Commmando Memorial tillägnad de brittiska 
kommandosoldater som stupade under 
andra världskriget  Vi viker av norrut förbi 
sjön Laggan – känd för inspelningen av Karl 

Vilda & vackra
NY

RESA!
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för sin Kilt med Susan Hampshire  Åter till 
hotellet för lite avkoppling och middag   
[ 25 mil ]

Dag 3   Slottet Balmoral och Whisky
Vi styr kosan österut genom ett fantastiskt 
landskap med djupa dalar och höga berg  Vi 
passerar Tomintoul, den högst belägna byn i 
de skotska högländerna, med en bebyggelse 
bestående nästan uteslutande av envånings-
hus i sten  Resan går vidare på en högt 
belägen väg, som när snön kommer är den 
första av alla skotska vägar att bli ofram-
komlig  Vi kommer fram till Balmoral Castle, 
den engelska kungafamiljens sommarhus  
I mitten av 1800-talet köpte prins Albert 
slottet och skänkte till Viktoria i present   
Efter detta intressanta besök ger vi oss in i 
”whiskylandet” där vi gör ett besök på ett 
whisky destilleri för att få reda på en del om 
framställningen och provsmaka  Åter still 
hotellet för en stunds avkoppling  [ 15 mil ]

Dag 4   Nethy Bridge – Dunblane
Vi packar in våra väskor i bussen och styr 
kosan mot ett andra besök på en whisky-
destilleri i Skottlands vackraste och mest 
besökta by, Pitlochry  Alla whiskyfabriker 
har sin personliga stil och här ligger bl a  den 
allra minsta av landets alla whiskyfabriker  Vi 
kommer fram till Scone Palace byggd 1802  
Under medeltiden bodde Skottlands kungar 
här då de var i Scone för att krönas bl a 
Robert Bruce och Macbeth  Den berömda 
kröningsstenen finns numera i slottet i Edin-
burgh  Scone Palace har en spännande och 
färgstark historia som en av Skottlands vikti-

gaste slottsbyggnader  Här finns en enastå-
ende samling antikviteter, målningar samt de 
fantastiska öppna trädgårdarna  Vi åker till 
Dunblane och vårt hotell för välkomstdrink, 
middag och övernattning  [ 20 mil ] 

Dag 5   Fife området
Vi äter en ordentlig fräsch frukost innan vi 
åter tar plats i bussen för att ta oss österut till 
Fife och kanske Skottlands mest udda sevärd-
het, en underjordisk hemlig  bunker från det 
kalla kriget som ligger trettio meter under en 
liten stuga mitt på landsbygden i Fife  Här var 
det meningen att regeringstjänstemän skulle 
kunna gömma sig och samtidigt styra landet 
i händelse av atomkrig  Bunkern byggdes 
1951 och stugan byggdes enbart för att dölja 
ingången och har aldrig varit bebodd  Vi fort-
sätter till St Andrew för en guidad rundtur  
Här  stannar vi för att titta på den storslagna 
ruinen av en 108 m lång katedral och ett slott 
på klipputsprånget  St Andrews är Skottlands 
äldsta universitetsstad och här gick bl a  prins 
William  Det är också den äldsta platsen i värl-
den för golfspel  Golf har spelats på banorna 
sedan 1400-talet  Vi fortsätter via Dundee 
tillbaka till Dunblane och vårt hotell för mid-
dag  [ 22 mil ]

Dag 6   Runt Loch Lomond
Idag färdas vi i mycket vackra och spännande 
områden mot Loch Lomond vars västra 
strand vi följer till Tarbet  Vi färdas nu i en av 
de absolut vackraste delarna av Skottland  
Vi byter till båt som under en timme ska ta 
oss längre norrut på Loch Lomond, en av 
Skottlands vackraste sjöar  På andra sidan 

sjön ligger Trossachs nationalpark  Vi har nu 
kommit in i den gaeliska delen där vägskyltar 
skrivs i första hand på gaeliska  På väg till-
baka  stannar vi till vid en så kallad Woollen 
Mill butik där vi kan inhandla allt från skotska 
kiltar till lokala delikatesser  Åter till vårt 
hotell för middag  [ 18 mil ]

Dag 7   Edinburgh och hem
Vi packar in våra väskor i bussen och beger 
oss till den underbara huvudstaden Edin-
burgh  Här väntar en 3 timmar lång rundtur 
dels i den gamla staden med sitt pampiga 
slott och sin gamla medeltida gata, dels till 
Holyrood House som är kungafamiljens slott 
när de befinner sig i staden  Vi far också över 
ravinen till den nya staden som byggdes 
under 1700-talet  Vi får tid för lunch innan 
bussen tar oss tillbaka till flygplatsen och 
vidare hem till Arlanda   [ 10 mil ] 

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 23 april, 7 dagar

 � PRIS: 13 925 kr

 � I RESAN INGÅR: Flyg Arlanda-Edinburgh t/r 
inkl  skatter, turistbuss under hela resan, 
del i dubbelrum, sex frukost, sex middag, 
alla utflykter och entréer enligt program, 
reseledare   

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum/hytt 1 685 kr

 � VALUTA: Pund

 � LOGI: Nethybridge Hotel 
DoubleTree by Hiltton Dunblane Hydro

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell Arlanda
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Belgiens kulturarv 
och Hollands kamp mot havet

En resa till de vackra belgiska städerna Brügge – ett världsarv även kallad Belgiens Venedig samt Gent med sin vackra 
 arkitektur och kanaler. Vi åker utmed kusten i södra Holland och får en inblick i de stora stormbarriärer, s.k. Deltaplanen 
som skyddar Hollands kust mot översvämningar. Givetvis gör vi ett besök på ett ölbryggeri och en stor vingård, åker kanal-
turer samt beser den vackra vägen utmed Belgiens kust. Missa inte årets vackra resenyhet!

Dag 1   Hemorten – Göteborg
Avresa västerut mot Göteborg dit vi beräknas 
anlända sen eftermiddag  Vi äter en god tre-
rättersmiddag ombord på Stena Lines fartyg 
som avgår 18:45  [ Ca 45 mil ]

Dag 2   Kiel – Den Haag 
Stor frukostbuffé innan vi anländer till Kiel  
Vi fortsätter därefter på tyska Autobahn 
genom Hamburgs gigantiska hamnområde 

mot den holländska gränsen och till den 
helt otroliga, 30 km långa Zuiderzee vallen, 
ett byggnadskonstens och ingenjörs-
vetenskapens mästerverk, som förvandlat 
den tidigare havsviken Zuiderzee till insjön 
Ijsselmeer  Vi stannar mitt på vallen, där 
det finns ett utsiktstorn och tar bilder  Vi 
fort sätter förbi Amsterdam till Den Haag 
och vårt hotell för middag och en god natts 
sömn  [ Ca 63 mil ]

Dag 3   Den Haag – Deltaprojektet  
– Brügge
Vi startar morgon med en fräsch frukost 
och beger oss söderut förbi Rotterdam till 
kustbandet där man har byggt den s k  Delta-
planen, ett uppdämningsprojekt med broar, 
väldiga dammar, slussar och konstgjorda 
öar  Vi åker över Haringvlietdammen och 
kommer till Deltaparken där vår guide möter 
upp för en introduktion till detta fantastiska 

NY
RESA!
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bygge  Vi får se en fascinerande film, vi gör en 
rundtur i det inre av stormvågshindren samt 
serveras en typisk holländsk lunch  Vi åker 
ner till Middelburg som en gång var den mest 
betydande handelsstaden i Nederländerna, 
efter Amsterdam  Stadsbilden domineras helt 
av det stora klostret som ligger majestätiskt 
mitt i centrum  Vi åker vidare till den belgiska 
gränsen och Nordsjökusten som vi följer ner 
till ”badorternas drottning” Oostende med 
sitt jättekasino  Vi tar en promenad på Pro-
menad Albert gatan som följer strandvallen 
mot havet  Nu har vi en kort bit kvar till Bel-
giens pärla, Brügge  Efter incheckning på vårt 
centralt belägna hotell tar vi en promenad till 
Markt, stadens centrum, där vi får avnjuta en 
god belgisk middag  Belgiens mest kända rätt 
är musslor samt köttgryta gjord på belgiskt öl 
vilka vi givetvis ska få tillfälle att njuta av   För-
utom mycket god mat så är Belgien känd som 
ett stort ölland  [ Ca 25 mil ]

Dag 4   Brügge
Brügge var en gång norra Europas främsta 
handelsstad  Under medeltiden låg staden 
vid Nordsjökusten, men kom genom landhöj-
ningen att ligga 15 km in i landet  Staden är 
med en kanal förbunden med uthamnen i 
Zeebrugge  I staden, som är ett världsarv, 
finner vi hus, kyrkor, broar, stadsportar och 
palats i samma skick som för flera hundra år 
sedan  Vi börjar vår rundtur vid det ståtliga 
torget och med det 83 meter höga Belfort-
tornet med 47 klockor som hörs långt ut 
på landet  Vi passerar det gotiska rådhuset, 
det heliga blodets basilika och kommer så 
småningom ner till kanalen där vår båt ska 

lotsa oss runt på de trånga kanalerna  Vi gör 
dessutom ett besök på ölbryggeriet De Halve 
Maan där vi får en rundvisning, provsmak-
ning samt en tvårätters lunch  Resten av 
dagen är fri för egna upptäckter samt mid-
dag på egen hand 

Dag 5   Brügge – Gent – Maastricht
Vi äter en stabil frukost och lämnar Brügge för 
att ta oss till den ljuvliga staden Gent som är 
Belgiens tredje största stad  Staden karakte-
riseras av sin vackra arkitektur från olika tids-
perioder och sina många kanaler  Här väntar 
vår lokalguide som kommer att ta med oss 
på en tvåtimmars rundtur där vi bl a  får se 
Belgiens mest berömda konstverk, bröderna 
van Eycks altarverk i Sint Baafs katedralen  Vi 
fortsätter vår  promenad i gamla stan med de 
vackra gillehusen som speglar sig i kanalerna 
och vi ser även flander grevarnas gamla borg, 
slott Graven steen  Under rundturen stannar 
vi för avsmakning av Gents delikatesser 
såsom choklad, ost och kallskuret  Vi gör en 
guidad båttur på kanalerna och efter turen 
har vi tid att på egen hand utforska Gents 
centrum och äta lunch  Vi åker vidare österut 
till Holland och provinsen Limburg  Precis 
innanför gränsen ligger staden Maastricht 
som är en av de äldsta i Holland och grunda-
des av romarna redan 50 år f kr  Typiskt för 
Maastricht är de livliga torgen, snäva grän-
derna och historiska byggnaderna som vi tar 
del av under vår tur  Vi gör först ett besök på 
den äldsta och största vingården i Neder-
länderna, Apostelhoeve  Här provar vi viner 
och njuter av livets goda som är något av ett 
motto för vinmakarna här på gården  Efter 

vinprovningen checkar vi in på vårt hotell 
som väntar med en god middag och sköna 
sängar   [ Ca 22 mil ]

Dag 6   Maastricht – Kiel
Frukost och avgång genom Tysklands Rhur-
område till Kiel dit vi beräknas anlända ca 
18:00  Vi äter en god buffé under tiden som 
färjan lämnar kajen med riktning Göteborg  
[ Ca 58 mil ]

Dag 7   Göteborg och Hemåt
Vi äter frukost ombord på fartyget innan vi 
åter är i Sverige och fortsätter vår hemfärd  
Längs vägen stannar vi till för möjlighet till 
fika och lunch, vi beräknas vara åter på sen 
eftermiddag   [ ca 45 km ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 8 maj, 7 dagar

 � PRIS: 10 990 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i tvåbädds-
rum/hytt, färja Göteborg-Kiel t/r, fem mid-
dag, sex frukost, två luncher, besök enligt 
program inkl  inträden, två kanalturer, 
ölprovning och vinprovning, lokalguider 
samt reseledare 

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum/hytt 2 510 kr 
OBS. I Brügge har hotellet en dubbelsäng 
och en bäddsoffa 

 � VALUTA: Euro 

 � LOGI: Best Western Plus Grand Winston,  
Den Haag 
Hotel Novotel Brügge Centrum 
Designhotel Maastricht

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18
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Estland och Lettland
Tartu - Cesis - Sigulda - Jurmala

Tvärs över Östersjön ligger våra grannländer Estland och Lettland. Baltikum har mycket att erbjuda, vida skogar och orörd 
natur, sandstränder, städer med gammal historia och rik arkitektur samt kulturtraditioner och gamla svenskbygder. Här 
finns så oändligt mycket mer att utforska, än vad som vanligvis erbjuds, så vi vill gärna ta dig med på en lite annorlunda tur.

Dag 1   Till Stockholm
Avresa mot Stockholm  Ombordstigning 
på Tallink/Siljas fartyg där vi inkvarteras 
i tvåbäddshytter  Ombord väntar en à la 
carte middag samt dans och underhållning  
Fartyget avgår klockan 17:30

Dag 2   Tallinn – Tartu
Vid ankomst klockan 10:15 möter vår underbara 
lokalguide Anu upp för att guida oss på vägen 
ner mot Tartu  Drygt halvvägs stannar vi till i 
Poltsamaa, känd för sina ruiner av ordensslottet 
som byggdes under 1200-talet och var ett resi-
dens för den Livländske kungen  Slottet förstör-
des första gången under det Polsk-Svenska kri-
get under 1600-tal  Vi äter en god lunch i dess 
restaurang innan vi fortsätter till Tartu, Estlands 
näst största stad  Staden ligger i det historiska 
Livland och var fram till Estlands självständig-
het 1918 känd i omvärlden som Dorpat  Tartu 
universitet grundades ursprungligen 1632 av 
Gustav II Adolf i Svenska Livland och var då 
Sveriges andra universitet efter Uppsala  Tartu 
är mycket kompakt, med många sevärdheter, 
Tartu har den stora äran att vara listad bland 
UNESCOs litteraturstäder och staden förtjänar 
verkligen sin titel!  Vi bekantar oss med alla 
gamla byggnader, torg och vackra parker  Vi 
inkvarteras på vårt centralt belägna hotell som 
även väntar med en god middag   [ 19 mil ]

Dag 3   Tartu – Cesis – Sigulda – Jurmala 
Frukost och avresa söderut till gränsstäderna 
Valka/Valga och vidare till Cesis som ligger i 
Gaujas Nationalpark  Området har  utformats 
för att skydda Gaujas floddal och de unika 
naturvärdena i området  Här hittar du en 
tredjedel av alla Lettlands naturminnes-
märken, fler än 500 kulturminnesmärken och 
historiska minnesmärken – fornborgar, mur-
slott, kyrkor, herrgårdar och väderkvarnar  Vi 
börjar med en stadspromenad i Cesis, som 
är en fin gammal hansastad från 1200-talet, 
idag en viktig turistort  Cesis är den lettiska 
flaggans födelseplats  Speciellt sevärd är 

den lutherska kyrkan St Johns med sina väl-
bevarade kryptor från 1400-talet och slottet 
från början av 1200-talet  Vi fortsätter genom 
Nationalparken ner till huvudstaden Sigulda 
där vi äter en god lunch  Efter maten åker 
vi en kort bit till  platsen där Svärdsbrödra-
skapets orden  började bygga Sigulda slott år 
1207 samt det nya från början av 1800-talet  
Från Paradiskullen har vi en underbar utsikt 
över hela nationalparken med sina kullar och 
floder  Vi åker vidare till Jurmala för middag 
och övernattning  Vårt hotell Jurmala Spa 
ligger perfekt vid den gamla shopping gatan 
och några hundra meter från den 26 km 
långa fantastiska stranden med sina skulp-
turer  [ 30 mil ]

Dag 4   Jurmala – Riga
Jurmala är Lettlands enda officiella kurort, 25 
km från Lettlands huvudstad, Riga  Kurorten 
Jurmala är berömd för det milda klimatet, 
den nyttiga luften, den helande leran och 
mineralvattnet  Vi tar det lugnt på förmid-
dagen och lämnar Jurmala först efter lunch  
Vi kan ta ett dopp i poolen på hotellet eller 
varför inte ett dopp i havet  Det finns många 
vackra trähus att beundra samt skulpturen 
sköldpaddan som symboliserar livets gång  
Strax bredvid ligger det hundra år gamla 
badhuset  Vi tar oss in till Riga där vi kör en 

kort rundtur bland jugendhusen samt tar 
en promenad i den gamla staden med sin 
svenskport och sina trånga gränder  Klockan 
17:30 stävar vårt fartyg ut genom Rigabukten 
med sikte på Stockholm och Värtahamnen  
Ombord väntar den stora buffén, innan det är 
dags att skaka loss på dansgolvet  [ 3 mil ]

Dag 5   Till hemorten 
Frukostbuffén ingår före ankomsten till 
Stockholm klockan 10:30  Därefter vidare 
norrut mot respektive hemorter 

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 20 maj, 5 dagar

 � PRIS: 6 100 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i dubbelrum/
insides tvåbäddshytt, fyra frukost, fyra 
middag, två luncher, lokalguide dag 2, 
alla besök och entréer enligt program, 
reseledare  

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 1 000 kr 
Del i utsideshytt 200 kr

 � VALUTA: Euro

 � LOGI: Tallink/Silja 
Hotel London Tartu 
Hotel Jurmala Spa

 � PÅSTIGNINGSORTER: Se hogbergsbuss se

NY
RESA!
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Från Stockholm kryssar man lätt till Baltikum och ofta stannar man bara en dag. Här finns så oändligt mycket mer att 
utforska så vi vill gärna ta dig med på en längre tur. Vi möts av gamla svenskbygder och vacker natur, gammalt och nytt, 
färgstarkt och annorlunda när Estland tar emot. De lugna fiskebyarna, väderkvarnarna, stugorna med halmtak och djur-
livet ger en perfekt tillflyktsort för den som vill njuta av naturen. Följ med och lyssna till Estlands svenska historia tillsam-
mans med vår lokalguide Anu.

Dag 1   Hemorten – Stockholm
Avresa från hemorten till Stockholm  
Ombordstigning på Tallink/Siljas fina fartyg 
som avgår klockan 17:30  Ombord väntar 
middagsbuffé kl  17:00 samt dans och under-
hållning  

Dag 2   Tallinn – Haapsalu 
Ankomst till Tallinn klockan 10:00 där vår 
lokalguide Anu möter upp vid terminalen  
Vi börjar med en ”panoramatur” i Tallinn  
Under resan kommer vi att få höra det mesta 
om både Estlands historia, sevärdheter 
samt de svenskar som under många år varit 
bosatta på de öar vi kommer att besöka  Vi 
far västerut till den romantiska, mysig, lugna 
kurorten Haapsalu, en underbar liten stad 
med smala gator, ett rådhus i miniformat och 
romantiska trähus  Vi gör en rundvandring i 
staden där vi bl a  besöker Aiboland-museet 
som visar estlandssvenskarnas månghundra-
åriga historia och kultur  Middag och över-
nattning på vårt fina hotell Promenaadi 

Dag 3   Dagö
Frukost innan vi åker ner till färjeläget   Vi 
tar oss ut till den näst största ön – Dagö 
( Hiiumaa)  Öns kulturlandskap präglas 
fortfarande av jordbruk och är välkänd för 
sina historiska fyrar och orörda natur  Vi gör 
naturligtvis ett besök på öns största gods 
Suuremöisa, Jacob de la Gardie ägde hela ön 
på 1600-talet och anlade det stora godset  
Här får vi en visning tillsammans med guide  
Innan vi far vidare äter vi gemensam lunch 
på slottet  Vi besöker Reigi kyrka och får 
höra historien om byn därifrån svenskarna 
utvandrade eller blev lurade att lämna och 

utvandra till Ukraina med löfte om jord och 
gröna  skogar  En berömd historia   Ett stopp 
i Vaemla där vi besöker en yllefabrik med 
100 år gamla vävmaskiner samt möjlighet 
till shopping  Framåt tidig kväll tar vi färjan 
över till Ösel och stannar för middag på den 
mysiga krogen Sassimaja, här serveras mat-
rätter från öselbornas vardagsmeny  Vi kör 
den sista biten till hamnstaden Kuressare, där 
vi ska bo i två nätter, SPA Hotell Meri 

Dag 4   Ösel
Öarna Ösel och Moon är bland de mest popu-
lära semestermålen i Estland  Ösel, med cirka 
34000 invånare, har länge varit isolerad och 
har tack vare det lyckats bevara sin unikhet 
med vasstak på husen, stengärdsgårdar och 
väderkvarnar  Efter frukost besöker vi Angla, 
här står flera typiska stubbkvarnar från Ösel, 
byggda i början av förra seklet  I mitten står en 
lite högre hättkvarn av holländsk typ, byggd 
år 1927  Vi äter en gemensam lunch i området  
Vi gör också ett besök i Kaali där en meteo-
rit slog ner för ca 7500 år sedan  Meteoriten 
orsakade skador på den redan bebodda Ösel 
som har jämförts till explosionen av en liten 
atombomb  Ett museum berättar om den 
intressanta historien Staden Kuressaare ståtar 
med en imponerande medeltida biskopsborg, 
där får vi en intressant visning med guide  
Eftermiddagen lämnas fri, för den som vill kan 
man utnyttja hotellets spa, till en egen kost-
nad eller bara strosa längs vattnet och njuta 
av dagen  Middag på vårt hotell 

Dag 5   Ösel – Moon - Tallinn
Tidig frukost och avfärd till Valjala, där vi 
besöker Estlands äldsta stenkyrka  Vidare 

till ön Moon (Muhu) som har utvecklats i sin 
egen takt  Moons folkmönster har inspirerat 
till populära souvenirer tillverkade av aroma-
tiskt enbärsträ, linne och keramik  Här gör 
vi ett besök i Koguva  Den gamla byn, med 
bondgårdar från 1700-1800 talet och sten-
gärdsgårdar utmed bygatorna, som är ett 
museum och skyddas av staten som kultur-
minne  Vi äter en tidig lunch på en bondgård 
innan vi tar färjan tillbaka till fastlandet och 
till Tallinn och Tallink/Siljas fartyg som avgår 
klockan 18:00  Vi träffas i á la cartematsalen 
för en gemensam middag innan vi är redo för 
båtens hela nöjesutbud  

Dag 6   Stockholm – hemorten
Frukostbuffén innan ankomst till Stockholm 
klockan 10:00  Därefter vidare norrut mot 
respektive hemorter 

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 27 juli, 6 dagar

 � PRIS: 8 760 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, färja Stockholm 
– Tallinn t/r, del i dubbelrum/hytt, fem 
frukost, fyra lunch, fem Middag, färja 
mellan öarna, utflykter och entréer enligt 
program, lokalguide som är med oss 
under resan (svensktalande) 

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 1 730 kr 
Del i utsideshytt 250 kr 

 � VALUTA: Euro

 � LOGI: Tallink/Silja 
Hotel Promenaadi, Haapsalu 
SPA Hotel Meri, Kuressaare

 � PÅSTIGNINGSORTER: Se hogbergsbuss se

Dagö och Ösel

Estlands öar  
och svenskbygder
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Schweiz med  
Glaciärexpressen

Världens långsammaste snabbtåg!
Schweiz fantastiska pärlor, detta vackra alpland när det är som vackrast! Mångas dröm är att få uppleva en resa med 
Glaciärexpressen. Att få åka tåg genom orörd natur med höga snöklädda alptoppar, förbi charmiga byar i Rhonedalen 
och upp till den bilfria byn Zermatt, belägen på 1600 meter höjd vid det berömda berget Matterhorn. En enastående rese  -
upplevelse väntar oss!

Dag 1   Hemorten – Göteborg
Avresa västerut mot Göteborg dit vi beräknas 
anlända på sen eftermiddag  Ombord på 
båten, som avgår klockan 18:45, väntar en 
god buffé, underhållning samt sköna hytter   
[ Ca 45 mil ]

Dag 2   Kiel – Würzburg   
Efter en stor frukostbuffé anländer vi till 
Kiel  Vi startar genast vår färd söderut på 
tyska Autobahn  Vi passerar Hamburg 
och  Hannover och den vackra, kuperade 
terrängen i Harz bergen  Dagens mål är 
den vackra staden Würzburg, känd för sina 

många kyrkor och vinstugor  Vårt hotell lig-
ger på ett berg med en fantastisk utsikt över 
staden och vinlandskapet  Middag på vårt 
hotell  [ Ca 60 mil ]

Dag 3   Würzburg – Feldkirch
Vi kör ut på motorvägen och kommer vid 
lunchtid fram till Lindau – staden som flyter 
på vattnet, i detta fall Bodensjön  Här stannar 
vi för en stadspromenad och lunch innan 
vi far vidare in i Österrike  Vi passerar den 
österrikiska festspelsstaden Bregenz till den 
trevliga gamla staden Feldkirch för middag 
och övernattning  [ Ca 34 mil ] 

Dag 4   Glaciärexpressen – Zermatt 
Vi lämnar vårt hotell och åker in i Fursten-
dömet Liechtenstein och dess huvudstad – 
Vaduz  Här stannar vi en stund innan vi åker 
vidare till Chur, en av de äldsta städerna i 
Schweiz  Chur som är en gammal romarstad 
har en bedårande gammal stadsdel där vi 
kan äta lunch innan vi på eftermiddagen 
kliver ombord på vårt tåg som under knappt 
6 timmar kommer att ta oss genom en 
berg- och dalbana av oförglömliga intryck  
Vi serveras en trerättersmiddag ombord 
under tiden som tåget kämpar sig över 
Oberalppass på 2 033 meters höjd  Vi sjunker 
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ner till Rhône dalen, unik med sina vackra 
stora trähus och stiger åter för att komma 
till den kända skidorten Zermatt på 1600 
meters höjd  Här är biltrafik förbjuden så vårt 
bagage skjutsas av en elbil till vårt hotell 
medan vi tar en stärkande kvällspromenad  
Obs. Vi rekommenderar en mindre väska för de 
2 nätterna i Zermatt. Zermatt är kuperat men 
det finns gott om eltaxibilar för de som önskar 
(ingår ej)  [ 6 mil + tåg ]

Dag 5   Gornegratbanan
Gornegratbanan är ett tåg, en kuggstångs-
bana som på 33 minuter tar oss upp till den 
3 089 meter höga bergskammen Gornergrat  
Den är efter Jungfraubahn den näst högsta 
bergbanan i Europa  Från utsiktspunkten vid 
banans bergstation syns flera markanta berg 
som Matterhorn och Schweiz högsta topp, 
Monte Rosa  Detta är en fantastisk utflykt, 
ett minne för livet  Återstoden av dagen kan 
vi ta härliga promenader och beundra den 
vackra gamla bebyggelsen, museet som ger 
historisk information om livet i bergen och 
bergsklättringens historia  Butiker och res-
tauranger finns det gott om och i kväll äter vi 
på egen hand någonstans i byn 

Dag 6   Zermatt – Interlaken 
Vi lämnar Zermatt och tar tåget ner till vår 
buss som väntar i Täsch  Vi fortsätter genom 
Rhônedalen österut till det mäktiga Grims-
elpasset på 2 164 meters höjd  Väl uppe på 
toppen stannar vi till för ett besök i murmel-

djurparken  Passet förbinder kantonen Valais 
med kantonen Bern  Vi stannar i Meiringen 
för lunch och kommer fram till staden Brienz, 
belägen vid den vackra Breienzersjön  Här 
bordar vi fartyget som ska ta oss på den 
sköna, gröna sjön till den världsberömda 
kur- och semesterstaden Interlaken   Ombord 
serveras kaffe och kaka  Staden ligger på en 
slätt mellan de båda sjöarna Thunersee och 
Brienzersee med flera smalspåriga järnvägar 
upp i alpvärlden bl a  till kända Wengen och 
Grindelwald  Vi tar en promenad i den vackra 
kurparken med det konstfulla blomsteruret 
och njuter av  utsikten mot det 4159 m höga 
Jungfraumassivet  Efter middagen på vårt cen-
tralt belägna hotell kan den som vill njuta av 
folklivet på den breda Esplanaden  [ca 12 mil ]

Dag 7   Interlaken – Frankfurt 
Vi åker den norra vackra mindre vägen 
utmed Thunersee till Schweiz huvud-
stad Bern    Staden är från 1100- talet och 
har många kännemärken, klocktornet, 
 fontänerna, takklädda arkaderna och björ-
nen som är en symbol för staden och har 
funnits där sedan 1500-talet  Berns gamla 
stad är numer uppförd på  Unesco´s  lista över 
världsarv  Vi far vidare norrut in i Tyskland 
och till Frankfurt för middag och övernatt-
ning  [ 48 mil ]

Dag 8   Frankfurt – Kiel
Vi startar efter frukost vår färd norrut på 
snabba tyska Autobahn  Vi passerar den 

vackra, kuperade terrängen i Harzbergen och 
passerar Hannover och Hamburg  På kvällen 
når vi Kiel och vårt fartyg  Efter att vi gjort 
oss hemstadda i våra hytter väntar en mid-
dag samt tid för lite shopping   [ 59 mil ]

Dag 9   Göteborg och Hemåt
Vi äter frukost ombord på fartyget innan vi 
åter är i Sverige och fortsätter vår hemfärd  
Längs vägen stannar vi till för möjlighet till 
lunch, och beräknas vara åter på sen efter-
middag  [ Ca 45 km ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 11 augusti, 9 dagar

 � PRIS: 15 990 kr

 � I PRISET INGÅR: Bussresa, färja Göteborg 
– Kiel t/r, del i dubbelsrum/hytt, åtta 
frukost, sju middag, tågresa Glaciär-
expressen, tågresa till Gornegrat, båtut-
flykt på Brienzersee med fika, utflykter 
enligt program, vägavgifter/skatter, 
reseledare 

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 1 920 kr

 � VALUTA: Euro

 � LOGI: Stena Line 
Ringhotel Wittelbacher Höh 
Central Hotel Leonard, Feldkirch 
Hotel Holiday, Zermatt 
City Hotel Oberland, Intelaken 
Novotel Frankfurt City

 � PÅSTIGNINGORTER: Tabell E18
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Polen runt
Polen är en framgångssaga  

- landet är tillbaka i Europas hjärta
Kraków klarade sig mirakulöst nog undan andra världskrigets förstörelse, varför vi kan njuta av en stad i sin ursprungliga 
prakt. Huvudstaden Warszawa, däremot, förstördes nästan helt under 2:a världskriget men med stora uppoffringar av det 
polska folket har staden återfått sin forna charm. Vi gör även en tankeväckande utflykt till koncentrationslägren Auschwitz 
och Birkenau och får en inblick i vad som aldrig får glömmas. Polen har upplevt både stormaktstid och krigets hemskheter, 
idag har Polen mycket att erbjuda, bra shopping, god mat och magnifika byggnader.

Dag 1   Söderut till Karlskrona
Färden går söderut genom Sverige  Under 
dagen stannar vi för raster och mot kvällen 
når vi Karlskrona  Övernattning och middag 
ombord på Stena Lines Fartyg som avgår kl  
19:30   [ Ca 56 mil ]

Dag 2   Mot Warszawa men först trestaden
God Morgon! Under natten har vi stävat över 
Östersjön och ankommer till Gdynia, som är 
en del av Trestaden tillsammans med Sopot 
och Gdansk  Vid ankomst 07:30 gör vi en kort 
rundtur i detta intressanta område varav 

staden Gdansk har en mycket spännande 
historia som en av de viktigaste och rikaste 
av alla Hansestäder  En promenad i Gamla 
staden med sina fina hus, bärnstensbutiker, 
gallerior, caféer och restauranger hinner 
vi också med  Vi beger oss nu söderut på 
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 mindre vägar till huvudstaden Warszawa där 
vi checkar in på vårt hotell för övernattning 
och middag  [ 38 mil ]

Dag 3   Warszawa – Krakow 
Vi börjar dagen med en stadsrundtur i 
 Warszawa som har drabbats hårt av krig 
framförallt under andra världskriget då 
 staden i stort sett totalförstördes  Idag är 
staden uppbyggd och är en av de vackraste 
huvudstäderna i Europa  Öst möter väst, 
gammalt blandas med nytt, kontrasterna 
är stora  Vi får bl a  stifta bekantskap med 
det kungliga slottet, Stalins kulturpalats 
samt givetvis en promenad i Gamla staden  
Vi rullar vidare genom den polska lands-
bygden mot Krakow  Under resans gång 
ändrar landskapet karaktär, slätterna övergår 
i bergslandskap  Under kvällen anländer vi 
till Polens vackraste stad – Krakow, pärlan vid 
floden Wisla  Efter incheckning på vårt hotell 
väntar en god middag på hotellet  [ 36 mil ]

Dag 4–5   Krakow
Med en lokalguide lär vi känna staden lite 
bättre  Turen går till fots och vi kommer bland 
annat att få en inblick i de judiska kvarteren 
och vi kommer att gå förbi fabriken som 
Schindler hade, där han hjälpte judarna att 
undgå koncentrationslägren  På Europas 
största torg, Rynek Glówny, ligger den vackra 
tyghallen från 1500-talet och Mariakyrkan 
med sina två torn, det ena högre än det 
andra  Under vårt besök i Krakow lämnas 
eftermiddagarna fria för att upptäcka staden 
på egen hand  Middagarna intas antingen på 
egen hand eller tillsammans med vår rese-

ledare på en av Krakows mysiga restauranger  
Dag två gör vi ett besök i Salt gruvorna i 
Wieliczka, en oförglömlig sevärdhet! I den 
gamla  gruvans fantastiska underjordiska salar 
finns till exempel en hel katedral där allt är 
utmejslat i salt  Denna utflykt är ett tillval och 
bokas i samband med resan  

Dag 6   Via Auschwitz och Birkenau  
till Czestochowa
Nu är det dags att lämna Krakow och vi 
tar oss till koncentrationslägren Auschwitz 
och Birkenau, de största av Nazitysklands 
koncen trations- och förintelseläger  Lägren 

var verksamma från 1940 till januari 1945 och 
omkring 1 1 miljoner människor beräknas 
ha avlidit där under den tiden  Vi gör även 
en tankeväckande rundvandring och får en 
inblick i vad som aldrig får glömmas  Sen 
eftermiddag kommer vi fram till Czestochowa 
som räknas som Polens religiösa huvudstad, 
här besöker vi Paulinerklostret Jasna Gora där 
Polens skyddshelgon den Svarta Madonnan 
finns  Det sägs att hon har skyddat Polen mot 
invasioner  Hon är ett populärt turistmål och 
många vallfärdar hit för att tillbe henne  Mid-
dag på vårt hotell  [ 17 mil ]

Dag 7   Mot Gdynia via Torun 
Frukost och avgång norrut via Lodz till 
staden Toruń  Efter lunch på egen hand tar 
vi oss till fots in i den gamla stadsdelen av 
Torun, som är med på Unescos världsarvs-
lista, vårt femte världsarv under resans gång  
Staden med sin mäktiga stålbro ockupera-
des under 3 år på 1600-talet av svenskarna 
och svenska kanonkulor finns insprängda i 
murar på bland annat Jungfru Maria- kyrkan  
Universitetet är uppkallat efter Nicolaus 
 Copernicus, som föddes i Toruń den 19 
februari 1473  Vi fortsätter den sista biten till 
Gdynia och vårt fartyg som avgår kl  21:00  
Gemensam middag ombord  [ 48 mil ]

Dag 8   Karlskrona – Hemorten
Vi äter frukost ombord innan ankomst till 
Karlskrona kl 09:00  Vi fortsätter vår färd 
norrut genom Sverige och under vägen 
 stannar vi för möjlighet till lunch och beräk-
nas vara åter på sen eftermiddag  [ca 56 mil ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 21 augusti, 8 dagar

 � PRIS: 8 895 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, båtresa 
 Karlskrona–Gdynia t/r, del i dubbelrum/
hytt, sju frukost, fem middagar, stadsrund-
tur med lokalguide i Kraków, Warszawa 
och Trestaden, lokalguide och entré till 
Auschwitz/Birkenau, vägavgifter/skatter, 
reseledare 

 � TILLVAL / PERSON: Enkelhytt/rum 2 000 kr 
Halvdagsutflykt med Saltgruvan inkl  
lunch 350 kr

 � VALUTA: Zloty

 � LOGI: Stena Line 
Novotel, Warszawa 
Wyspianski, Krakow 
Mercure Czestochowa Centrum,  
Czestochowa

 � PÅSTIGNINGSORTER: Se hogbergsbuss se
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SKÖNA LOIREDALEN
med Bretagne och Jersey

Vackra sköna Loiredalen! Hit kom de franska kungarna för att jaga och bygga drömslott till sina älskarinnor. Ingen annan 
del av Frankrike representerar bättre det ljuva livet än just detta bördiga landskap. De vackra slotten, de fantastiska 
trädgårdarna och de goda vinerna. Längs floden ligger små vita städer med silvergrå tak, medeltidsborgar och ståtliga 
1700-talsslott på parad. Här i Loiredalen föddes den franska trädgårdskonsten med slottet Villandry som främsta exempel 
på den klassiska potagern (dekorativ köksträdgård) och de stilrena spar smakade linjerna. Centrum i allt detta sköna är flo-
den Loire som ringlar sig från norr över Orléans, Blois, Tours och Saumur innan den rinner ut i Nantes. Det är inte för intet 
att hela Loiredalen med sina slott och trädgårdar kommit med i Unescos världskulturarv.

Dag 1    Hemorten – Göteborg
Avresa västerut mot Göteborg dit vi beräknas 
anlända sen eftermiddag  Vi äter middag 
ombord på Stena Lines fartyg som avgår 
18:45   [ Ca 45 mil ]

Dag 2    Kiel –  Liege 
Stor frukostbuffé innan vi anländer till Kiel  
Vi fortsätter därefter på tyska Autobahn 
genom Hamburgs gigantiska hamnom-
råde mot Ruhrområdet och den holländska 
gränsen   Vi far genom Limburg och passerar 
gränsen till Belgien  Nu har vi bara några mil 

kvar till Valloniens huvudstad, Liege  Från 
trakten invandrade under 1600-talet många 
vallonska bergsmän, smeder, köpmän och 
industriidkare till Sverige, däribland Louis De 
Geer, som var född i staden och ofta har kall-
lats ”den svenska industrins fader”  Inkvarte-
ring och middag på vårt hotell  [ Ca 61 mil ]

Dag 3    Liege – Tours
Frukost och avfärd genom södra Belgien 
och förbi Paris till Orleans  Under hundraårs-
kriget 1428–29 belägrades staden av engels-
männen men undsattes av Jeanne d’Arc, 

som därigenom fick tillnamnet Jungfrun av 
Orléans  Här gör vi en kort stadsvandring 
och ser bl a  statyn av stadens skydds helgon, 
Jeanne d´Arc  Vi fortsätter i Loiredalen, 
sedan 2001 med på Unescos världsarvlista, 
utmed floden Loire till den charmiga staden 
Tours  Här checkar vi in på centralt belägna 
Le Grand Hotel där vi bor de kommande tre 
 nätter na  Gamla stan i Tours är mycket fin 
med smala gränder, tegel och korsvirkes-
hus, där ”Place Plum” utgör själva nerven, 
speciellt på kvällarna  Dagen avslutas med 
gemensam middag på hotellet  [ Ca 61 mil ]

NY
RESA!
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Dag 4    Utflykt till Château de Villandry, 
Chinon och Loches
Vi styr kosan västerut  till den pittoreska byn 
Villandry där vi besöker renässansslottet 
med samma namn  När vi sett slottets tjusiga 
rum och hallar får vi tid att strosa omkring 
i den ljuvliga trädgården, som sägs vara en 
av världens vackraste  Från Villandry åker 
vi vidare till Chinon  Här gör vi ett besök på 
den berömda vingården Couly-Dutheil där vi 
provar fem lokala viner  Vi åker vidare till den 
förtjusande lilla medeltida staden Loches, 
som ligger på en brant höjd med borg, kyrka 
och fängelsetorn och som är omgiven av 
bastanta fästningsvallar  Middag på vårt 
hotell  [ Ca 17 mil ]

Dag 5    Utflykt till  
Château de Chambord och Blois
Vi äter frukost och åker sedan till det sagolika 
slottet Château de Chambord, som stått 
modell för slottet i Disneys klassiker ”Skön-
heten och odjuret”  Byggnaden är en unik 
blandning av medeltida fransk borgarkitek-
tur och italiensk renässans, och Leonardo da 
Vinci tros ha utformat delar av den  Slottet 
har stått obebott i långa perioder men är 
numera restaurerat  Vi får gott om tid att 
beundra den pampiga interiören och den 
omgivande trädgården innan vi åker vidare 
till Blois  Här får vi på en guidad tur med 
häst och vagn i stadens romantiska äldre 
delar och stannar till för en vinprovning 
med välsmakande tilltugg  På vägen tillbaka 
till Tours följer vi floden Loire och passe-
rar bl a  Amboise med ett stort slott på en 
klipplatå, högt över den trivsamma staden  
Vidare finns även ett litet kapell till minne av 
 Leonardo da Vinci som levde sina sista år här  
Vi åker tillbaka till vårt hotell  Dagen avslutas 
med middag på egen hand, restaurangerna 
runt hotellet är många  [ Ca 16 mil ]

Dag 6    Tours – St Malo
Vi checkar ut från hotellet och reser till 
Angers där vi finner ett av de mest värdefulla 
exemplen på medeltida gobelängkonst den 
168 meter långa och 5 meter höga gobe-
läng som skildrar jordens undergång  Allt 
detta visas i Angers slott  Vi äter lunch på 

egen hand innan vi åker in i Bretagne, förbi 
 Nantes och till St Malo och vårt hotell, belä-
get innan för stadsmuren och mitt i centrala 
gamla staden  Under andra världskriget 
förstördes stora delar av staden då det var 
ett av tyskarnas sista fästen i Frankrike  Hela 
den gamla delen av St Malo har byggts upp 
och renoverats mycket varsamt  Den gamla 
delen som vetter mot havet på tre sidor, 
omges helt av fästningsvallar  Vi får bl  a  se 
borgen från 1400-talet, Ile du Grand Bré där 
författaren Chateaubriand ligger begraven 
och den gamla fästningen Fort National som 
ligger på en klippa  Hit kan man promenera 
när det är ebb  Middagen äter vi på en trevlig 
restaurang i närheten av hotellet   [ Ca 34 mil ]

Dag 7    Utflykt till Jersey
Idag gör vi en utflykt till Jersey som är den 
sydligaste av de brittiska öarna och är en av 
de vackraste och mest besökta  Växtligheten 
är pga de många soltimmarna lika rik som 
länderna runt medelhavet  Vi åker i mini-
bussar och besöker bl a  det underjordiska 
sjukhuset, som tyskarna byggde under ock-
upationen samt St Helier, öns största stad  Är 
man shoppingsugen kan man göra fina fynd 
då Jersey är ett skatteparadis och ett frihan-
delsområde  Sent på eftermiddagen tar vi 
båten tillbaka till St Malo och trampar snart 
fransk mark igen  Vi kan på kvällen bota-
nisera bland de många restauranger som 
ligger runt hotellet  OBS! Pass är obligatoriskt 

Dag 8    St Malo – Le Touquet Paris Plage
Idag går färden genom vackra Normandie och 
ut mot kusten till den charmiga medeltids-
staden Honfleur med sin genuina fiskehamn  
Här kan man köpa skaldjur till lunch eller 
varför inte ostron med bubbel  Härifrån reste 
många franska upptäcktsresande på 1500-
talet  Vi kör sedan över den mäkta impone-
rande bron Pont de Normandie och kommer 
fram till den populära kuststaden Le Touquet 
Paris Plage  År 1874 lät man marknadsföra 
området som en elegant turist och badort  
Den utvecklades sedan vidare av britterna 
bland annat restes olika lyxhotell, två kasinon  
Under mellankrigstiden var Le Touquet- Paris-
Plage en av Nordfrankrikes mest besökta 
badorter  Efter middagen kan vi ta en prome-
nad till marknaden, fyren och den eleganta 
shoppinggatan St Jean med sina trevliga 
 butiker, kaféer och restauranger  [ Ca 46 mil ]

Dag 9    Le Touquet Paris Plage –  
Haltern am See
Idag följer vi den vackra franska och belgiska 
kusten förbi Dunkerque och Oostende och 
gör några stopp i de fashionabla orter där 

Parisborna och Belgarna tar sin tillflykt 
under weekend och semestrar  Vi fortsätter 
via Antwerpen, genom Belgien till den fina 
orten Halterna m See och vårt hotell Seehof, 
be  läget vid den vackra sjön med samma 
namn  Halten am See är förutom en gammal 
Romar och Hansastad känd som pilgrimsort  
Som ett resultat av detta befästes staden 
med höga ringväggar, försvarstorn och 
stads portar, av vilka i dag endast det sjunde 
storm tornet från 1502 finns bevarad  Middag 
på vårt hotell  [ Ca 50 mil ]

Dag 10    Haltern am See – Köpenhamn
Frukost och färd genom Tyskland via Ham-
burg till Puttgarden där vi tar färjan över till 
Danmark och vårt hotell som ligger centralt 
i Köpenhamn, 500 meter från Rådhuset och 
Ströget  Middag på vårt hotell  [ Ca 64 mil ]

Dag 11  Köpenhamn  och Hemåt
Vi äter frukost, packar in våra väskor och 
ger oss ut i Köpenhamn där vi från bussen 
får uppleva Tivoli, Carlsbergs Glypotek, 
Christiansborg slott, säte för den danska 
regeringen  Vi får även se Börsen, Holmens 
Kyrka och kommer fram till Nyhavn med 
sina färggranna hus  Vid Amalienborg har 
vi fri sikt över vattnet till Operan  Vi lämnar 
Köpenhamn och tar oss via Helsingör tillbaka 
till Sverige  Längs vägen stannar vi till för 
möjlighet till lunch, och beräknas vara åter 
på kvällen  [ Ca 67 mil ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 9 september, 11 dagar

 � PRIS: 16 980 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, färja Göteborg 
– Kiel enkel resa, dubbelrum/hytt, tio 
frukost, åtta middagar, en lunch, alla 
utflykter och entréer enligt program, 
vägskatter och avgifter, reseledare 

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 4 030 kr

 � VALUTA: Euro

 � LOGI: Stena Line 
Ramada Plaza City Center, Liége 
Le Grand Hotel, Tours 
Hotel de l’Univers,  St Malo 
Hotel Bristol, Touquet  Paris Plage 
Hotel Seehof, Haltern am See       
Comfort Vesterbro, Köpenham  
Obs! På vissa hotell i Frankrike förekom-
mer grand lit, en stor dubbelsäng

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18
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Södra England 
Trädgårdar, parker & slott 

Downton Abbey, Morse och Midsommer
Det sägs att om man skrapar lite på ytan av en britt, så hittar man en trädgårdsmästare. Södra England är en skattkammare 
med halmtäckta hus, vackra trädgårdar, mängder av slott och pampiga katedraler. Här ligger kulturskatterna i princip sida 
vid sida. I vår resa saknas inget av detta, vi har lagt in besök som omfattas av romartiden fram till dagens populära TV serier! 

Dag 1   Hemorten – Kent – Newbury 
Vi tar oss till Arlanda för flyg till London och 
Heathrow  Vi trampar engelsk mark, säger 
Hello till vår svensktalande guide Richard 
och far söderut till landskapet Kent, vida 
känt som Englands trädgård  Vi besöker en 
vingård på 23 hektar vinodlingar, belägna i 
en skyddad dal  Här odlas 11 olika druvsorter 
som har givet prisbelönta vita, rosa, röda och 
mousserande viner  Vi får en genomgång 
och avsmakning innan vi far vidare till den 
välkända parken Sissinghurst  Detta är en av 
Englands mest sevärda trädgårdar  Vi  vandrar 
genom de olika trädgårdsrummen med 
mängder av perenna växter  Nöjda och fulla 

av upplevelser tar vi åter plats i bussen där 
vi kan koppla av de sista 2 timmarna till vårt 
fina hotell i Newbury  Här stannar vi i fyra 
nätter och får tid att packa upp våra väskor 
innan det är dags för middag på vårt hotell  
Mercure Newbury Elcot Park Hotel är en 
exceptionell sjuttonhundratals herrgård med 
16 tunnland natursköna anlagda trädgårdar 
och parker  [ Ca 30 mil]

Dag 2   Winchester och Highclere Castle 
med en touch av Downton Abbey 
Efter en välbehövlig sovmorgon tar vi plats I 
bussen och far till den historiska staden Win-
chester, under 900 och 1000-talet huvud-

stad i England  Katedralen i  Winchester, den 
näst längsta katedralen i Europa, byggdes 
ursprungligen 1079  Den består av mycket 
fin arkitektur som sträcker sig från 1000-talet 
till 1500-talet, och är bl a  begravningsplats 
för Jane Austen  Efter lunch far vi vidare 
till Highclere Castle, slottet där tv-serien 
Downton Abbey spelats in  Flera av rummen 
som används för inspelningarna är öppna 
för besök, liksom den vackra parken och 
ett egyptiskt museum i källaren  Det var 
ju den femte lord Carnarvon som var med 
och upptäckte Tutankhamons grav 1922  
Nu är det den åttonde greven som driver 
slottet tillsammans med sin hustru  Efter lite 
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 shopping i slottets butik sätter vi oss i bussen 
och far de sista milen tillbaka till vårt hotell 
för middag  [ Ca 9 mil ]

Dag 3   Cotswold och Stratford-upon-Avon 
med en touch av Shakespeare
Vi startar dagen genom att åka genom 
Cotswold Hills, som av många anses vara 
Englands vackraste trakt  Området är en idyll 
med sina trädgårdar och pittoreska små byar 
och städer där tiden tycks ha stått stilla i 500 
år  Vi passerar ett flertal av dessa charmiga 
byar såsom den gamla romarstaden Circes-
ter och Bibury, ”Englands vackraste by”  Vi 
 kommer fram till charmiga Stratford-upon-
Avon, som efter London är Englands mest 
besökta stad  Den härstammar från romarti-
den, är full av korsvirkeshus samt mest känd 
som William Shakespeare födelsestad  Här 
föddes, levde och dog den stora författaren  
Vi ser hans födelsehus byggd i Tudorstil  Åter 
till hotellet för middag och avkoppling   
[ Ca 25 mil ]

Dag 4   Oxford och Blenheim Castle  
med en fläkt av Morse,  Midsomer  
& Harry Potter
Byarna öster om Oxford är trakterna där 
Midsomer Murder spelades in  I verklig-
heten är Midsomer en blandning av flera 
byar och distrikt som tillsammans bildar 
scenen för den fiktiva staden  Vi hör vår 
guide berätta mer om hur man spelat in 
denna populära serie  Nog är det tur att 
Midsomer inte existerar i verkligheten   
Vem skulle vilja bo där när det hela tiden 
inträffar bisarra mord?

Vi far en kort sträcka till den underbara 
staden Oxford som grundades på 700-
talet  Staden med en fascinerande historia, 
domineras av universitetets olika byggna-
der men det finns fler än 1500 kulturmin-
nesmärkta byggnader i staden, vissa med 
anor från 1200-talet  Staden hyser också 
många antika sevärdheter men här finns 
också andra miljöer att uppleva såsom 
TV-detektiven Morse och hans efterträd-
are Lewis  I deras fotspår får vi se några 
 spännande platser från tv-serien som till 
stor del  spelades in just i Oxford  Bara 30 
minuter från Oxfords stadskärna ligger 
det enastående vackra Blenheim Palace  I 
detta 300-åriga världsarv bodde den 12:e 
hertigen och hertiginnan av Marlborough, 
och här föddes också Sir  Winston  Churchill  
Blenheim Palace är ett riktigt mästerverk 
i 1700-talsbarock   Slottsparken är en 
1700-talets park, där naturens vilda charm 
skulle råda istället för den symmetri som 
var utmärkande för barockens strikta träd-

gårdsanläggningar  Åter till Newbury för lite 
egen tid innan vi äter en gemensam middag 
på hotellet  [ Ca 14 mil ]

Dag 5   London – Hemorten 
Vi säger farväl till Newbury och far till 
 London, denna charmiga stad vars tätort 
har fler invånare än Sverige  Vi får en om -
fattande rundtur med vår buss förbi Towern, 
Buckingham Palace, The Parlament med Big 
Ben, Westminster Abbey samt mycket mer  
Det blir även lite tid på egen hand innan vi 
återsamlas för transfer till den närbelägna 
flygplatsen, Heathrow Airport och vårt flyg 
som avgår kl  18:15  Vi ankommer Arlanda 
för vidare färd till våra respektive hemorter   
[ Ca 15 mil ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 6 september, 5 dagar

 � PRIS: 11 990 kr

 � I RESAN INGÅR: Transfer till Arlanda t/r 
(se anslutningsorter på hemsidan), Flyg 
Arlanda t/r med SAS inkl  flygskatt, del 
i dubbelrum, fyra frukost, fyra mid-
dag, lokalguide/reseledare under hela 
resan, alla utflykter enligt program med 
vinprovning, entré Highclere Castle, 
 Blenheim Castle, Shakespeares födelse-
hus, Sissinghurst Trädgård  

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 1 690 kr

 � VALUTA: Brittiska pund

 � LOGI: Mercure Newbury Elcot Park

 � PÅSTIGNINGSORT: Tabell Arlanda
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Rhen och Moseldalen
Tysklands druvrika floddalar 

Ett av Europas vackraste och intressantaste områden är floderna Mosel och Rhens underbara dalgångar. Den gröna Mosel-
floden slingrar sig i serpentiner förbi små pittoreska byar och branta vinberg. Den mäktiga Rhen flyter fram övervakad av 
ålderdomliga borgar. På höjderna tronar gamla riddarborgar och på sluttningarna klättrar vinrankorna i täta rader. Överallt 
finner vi små vinbyar med vindlande kullerstensgator som är kantade av korsvirkeshus samt många butiker och vinstugor. 
På den här resan avsmakar vi goda viner, besöker små trevliga byar och orter längs de båda floderna. Därutöver besöker vi 
 Schloss Markburg samt njuter av underbara båtturer på floderna Rhen och Mosel.  Vi bor dels i vackra Cochem, vid Mosel-
floden samt på det gedigna hotell Brül’s Trapp i Rüdesheim.

Dag 1   Mot Trelleborg
Färden går söderut genom Sverige  Under 
dagen stannar vi för lunch och på kvällen 
anländer vi till Trelleborg där vi åker ombord 
för inkvartering ombord på TT-lines färja  
Middag ombord  [ 70 mil ]

Dag 2   Från Travemünde till  
Rüdesheim am Rhein
Efter frukost kör vi söderut förbi städer som 
Hamburg, Hannover, Kassel och så små-
ning om kommer vi till Frankfurt am Main, 
där vi tar av mot Wiesbaden  Här träffar vi på 
 Europas viktigaste vattenväg, den mäktiga 
floden Rhen  Vi följer Rhen till Rüdesheim, 
som ligger på flodens östra sida  Staden är 
huvudort i vindistriktet Rheingau  Hit  kommer 
turister från hela världen för att vandra i 
gamla gränder och uppleva den genuina mil-

jön  Här finns gott om vin och naturligtvis tar 
vi efter middagen en ordentlig titt på ortens 
”huvudgata”, Drosselgasse  Gatan är 144 m 
lång och kantas av vinstugor och lokaler med 
sång, musik och dans  Inkvartering två nätter 
med middag på gemytliga hotell Brül’s Trapp  
[ 62 mil ]

Dag 3   Kryssning på Floden Rhen
På förmiddagen går vi ombord på en flodbåt, 
”kastar loss” och följer den vackraste och mest 
romantiska delen av floden  Vinbergen sluttar 
mjukt ner mot floden och överallt ser vi de 
en gång i tiden så mäktiga  borgarna  Precis 
där floden kröker svagt österut befinner sig 
Loreleiklippan  Poeten Heinrich Heine var bara 
26 år och olyckligt kär i sin kusin Therese, när 
han skrev den berömda dikten om den vackra 
sirenen med sitt långa gyllene hår som lockar 

de förbipasserande båtarna ner i djupet  I 
St Goarshausen stiger vi av flodbåten och 
vår buss väntar på kajen  Vi åker högst upp 
på själva klippan och här har vi en fantastisk 
utsikt över Oberwesel och slottet Schönburg  
Vi åker tillbaka till Rüdesheim för ett besök vid 
det ståtliga national monumentet Germa-
nia, som blickar ut över dalen  Monumentet 
symboliserar återupprättandet av det tyska 
kejsardömet efter kriget 1870–71  Den som vill 
kan ta linbanan ner till centrum av Rüdesheim 
eller så går det bra att ta bussen ner  För den 
som inte önskar besöka Rüdesheims många 
butiker kanske ett besök i  Siegfrieds Mecha-
nisches Musik kabinett lockar  Museet ligger 
ett stenkast från Drossel gasse i Rüdesheim 
och är ett fantastiskt museum med små och 
stora mekaniska, ”självspelande” musikinstru-
ment  Innan vår middag på hotellet besöker vi 
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en vin källare där vi får information om vinets 
historia samt avsmakar fyra olika sorters vin  
Efter middagen vill många av oss helt säkert 
pröva en Rüdesheimer Kaffee – Weinbrand 
och kaffe toppat med vispad grädde   [ Ca 4 mil ]

Dag 4   Via Schloss Marksburg till Cochem
Efter frukost väntar återigen en spännande 
dag   Vi följer floden Rhens romantiska 
sträcka till slottet Marksburg  Detta kejser-
liga 1200-talsslott som vilar på en höjd, 
stolt serar med att aldrig ha besegrats av 
fiende attacker, och står därmed oföränd-
rad till grunden vilket är ovanligt i Rhen-
dalen  Idag är slottet hemvist åt den tyska 
slotts föreningen, som skyddar och bevarar 
slott  Vår guide berättar om slottets långa 
historia och dess många tidigare invånare  
Vi  fort sätter till Koblenz där floderna Rhen 
och Mosel går samman vid det berömda 
Deutsches Eck  Här finns ett kolossal-
monument över Tysklands enande 1871 
samt också en bit av Berlin muren, symbol 
för återföreningen av Tyskland 1990  Vi viker 
av utmed Moselfloden som är känd som den 
buteljgröna floden som slingrar sig fram och 
bakom varje krök väntar nya vackra vyer  
Här tycks vingårdarna klänga sig fast på de 
branta vinbergen och på bergsryggarna 
ligger de gamla borgarna   Tidig eftermiddag 
kommer vi till Cochem och vårt fina hotell  I 
staden bor omkring 6 000 invånare och det 
är en mycket populär vin- och turistort med 
förtjusande små gränder och korsvirkeshus   
Middag på hotellet   [ Ca 12 mil ]

Dag 5   Kryssning på floden Mosel
Frukost innan vi går ombord på en av flod-
båtarna och färdas några timmar nedåt 
floden  Mosel är ganska smal varför vi 
kommer nära de små städerna och byarna  
Medan vi njuter av det vackra landskapet 
kan vi passa på att släcka törsten med 
ett kallt, gott Moselvin  Vi passerar en av 
världens kanske brantaste vinodlingar, 
belägen mellan Bremm och Ediger- Eller  
På Bremmer Calmont lutar det hela 68 % 
och vissa partier måste skördas med 
stege  Traben-Trarbach, som så många 
andra orter längs Mosel, består av två 
delar på varsin sida om floden, en tvilling-
stad, med Traben på den västra stranden 
och Trarbach på den östra  På den ena 
sidan reser sig ruinen Grevenburg och på 
motsatta sidan den forntida fästningen 
Mont Royal   Bernkastel-Kues, även den 
här staden består egentligen av två gamla 
städer Bernkastel och Kues  Bernkastel 
ligger på den östra sidan av floden och 
är den  vackraste av de två  Staden är en 
riktig pärla med välbevarade korsvirkeshus, 
smala vindlande gränder och medeltida 
torg  Vi svenskar är ganska kända besökare 
i denna stad och säkert mer välkomna än 
på 1600-talet då våra avsikter inte var lika 
fredliga  I Bernkastel-Kues besöker vi en 
mycket duktig vinbonde, Anton Zimmer-
man, där vi gör en avsmakning av Moselvi-
nets ädla droppar  Vi vänder nu tillbaka till 
Cochem och vårt hotell för middag   
[ Ca 7 mil] 

Dag 6   Norrut mot Travemünde
Efter frukost lämnar vi vårt hotell och vin-
området för den här gången  Bussen tar oss 
norrut genom ett vackert kuperat landskap 
förbi Köln och Bremen  Under dagen gör vi 
lämpliga stopp för lunch och kaffe  På kvällen 
ankommer vi Travemünde och vår båt som 
avgår kl  21:30  Inkvartering i högt belägna 
hytter med dusch/wc  Middagsbuffé ombord 
kl  20:00  [ 61 mil ]

Dag 7   Från Trelleborg och Hemåt
Vi äter tidig frukost ombord på färjan innan 
vi åter är i Sverige och fortsätter vår hemfärd  
Längs vägen stannar vi till för möjlighet till 
lunch, och beräknas vara åter på sen efter-
middag  [ 70 mil ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 26 september, 7 dagar

 � PRIS: 8 990 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, färja Trelleborg – 
Travemünde t/r, del i dubbelrum/hytt, sex 
frukost, sex middag, två vinprovningar 
Mosel- och Rhendalen, båtresa Rhen- och 
Moselfloden, entré med guide Schloss 
Marksburg, vägavgift/skatter, reseledare 

 � TILLVAL / PERSON:  Enkelrum/hytt 2 070 kr

 � VALUTA: Euro

 � LOGI: TT-line 
Brühl’s Hotel Trapp, Rüdesheim 
Hotel Karl Müller, Cochem

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18
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Norditalienska sjöar
med Berninaexpressen och Mainau 

Gardasjön är Italiens största och vackraste sjö, vars skönhet prisades redan av den romerska skalden Catullus. De höga 
Dolomiterna stupar ner i sjöns blå vatten, växtligheten är överväldigande med palmer, cypresser, citroner, oliver,  mimosa, 
oleander och tusentals blommor. Klimatet är behagligt och miljön avstressande. När italienska näringslivsmagnater 
såväl som hollywoodstjärnor väljer en semesterbostad så beger de sig till sjön Lago di Como. Här väntar vilsamt  vackra 
byar och städer inbäddade i en frodig grönska. Dock anser många att Lago Maggiore är den vackraste av de stora 
 sjöarna i norra Italien. Det är landets näst största sjö, efter Gardasjön, och ligger till största delen i Italien och med nord-
ligaste spetsen i Schweiz. Efter tre härliga sjöupplevelser tar vi tåget över alperna till Schweiz och åker sen till Bodensjön 
där ett besök på blomsterön Mainau är givet. Greve Lennart Bernadotte och hans familj har under åtskilliga år arbetat 
med denna fantastiska och världsberömda park 

Dag 1   Hemorten – Göteborg
Avresa västerut mot Göteborg dit vi  beräknas 
anlända sen eftermiddag  Vi äter en tre-
rätters middag ombord på Stena Lines fartyg 
som avgår 18:45   [ Ca 45 mil ]

Dag 2   Kiel – Bamberg   
Efter en stor frukostbuffé anländer vi till Kiel 
09:15  Vi startar genast vår färd söderut på 
tyska Autobahn  Dagens mål är norra Bayern 
och världsarvsstaden Bamberg, som även 
kallas för ”Staden på sju kullar” genom de sju 
kyrkor som stolta står på varje kulle  Bamberg 
har en av de bäst bevarade medel tida stads-
kärnorna i Tyskland och  klarade sig miraku-

löst undan 2:a världs krigets flygbombningar  
Middag på vårt hotell  [ Ca 63 mil ]

Dag 3   Mot Gardasjön
Vi tar en stärkande promenad i denna unika 
stad innan vi far vidare söderut  Dagens 
etapp går in i Österrike och om givna av 
imponerande alptoppar  fortsätter vi förbi 
Tyrolens huvudstad Innsbruck till Brenne-
rautobahn  Den berömda 190 meter höga 
Europabron passeras och vi är snart i Italien  
Under eftermiddagen fort sätter vi till norra 
Gardasjön och den lilla mysiga orten Tor-
bole där vi inkvarteras på Club Hotel La Vela 
i två nätter  Middag på  hotellet  [ Ca 61 mil ]

Dag 4   Gardasjön med båt och buss
Vi tar oss ner till hamnen i Torbole för en 
härlig båttur på den vackraste, smalaste 
delen av sjön till Limone sul Garda som 
ligger på den oåtkomliga västra sidan av 
sjön  Limone är en mycket vacker stad och 
ett väldigt populärt besökscentrum  En av 
de mest utmärkande sevärdheterna är vyn i 
resterna av de gamla citronhusen  Citronlun-
dar  fördes till Gardasjön av munkar på 1400-
talet  Här finns en underbar strand promenad 
med små butiker och mysiga restauranger  
Vi stannar några timmar innan det är dags 
att åka till Riva, som är den största orten vid 
sjön  Här har vi gott om tid att på egen hand 
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flanera i de många gränderna och  butikerna  
Middag på vårt hotell  [ Ca 5 km ]

Dag 5   Torbole – Comosjön 
Efter frukost packar vi bussen för att åka 
den storslagna, vackra östra kustvägen till 
Gardasjöns huvudort Garda  Garda är en 
trevlig stad med livlig strandpromenad där 
kaféer och restauranger trängs med varandra 
och ovanför strandlinjen ligger många små 
trånga gränder med härliga butiker som 
säljer allt från olivolja till kläder  I sjönära 
orter såsom Bardolino, Lazise eller Peschiera 
framställs viner som i årtionden tillhört de 
mest älskade i restaurangernas vinmenyer  
En klassiker är Bardolino  Vindistriktet med 
DOC-klassificering bär samma namn som byn 
vid sjöns sydöstra strand  Vi besöker en av 
vingårdarna där vi får en lektion i vinfram-
ställning samt avsmakning av fyra olika viner  
Vi fortsätter mot Milano och till Comosjön  
Vi inkvarteras i den vackra staden Como i 
tre nätter  Inkvartering och middag på vårt 
fyrstjärniga hotell Como som ligger ca 1 km 
från sjökanten och 10 minuters promenad 
från gamla staden  [  ca 24 mil ]

Dag 6   Båttur på Comosjön
Comosjön är en stor sjö i Lombardiet i 
Italien  Sjön är Italiens tredje största efter 
Gardasjön och Lago Maggiore och med ett 
djup på 410 m även en av Europas  djupaste  
I den gemytliga och livliga staden Como 
finns Museo della Seta, som visar regionens 
traditioner inom tillverkning av silkespro-
dukter  Ute på en udde mitt i sjön ligger 
Bellagio, sedan århundraden platsen för 
patriciervillor och sommarnöjen för kultur-
personligheter  Villa Serbellonis och Villa 
Melzis trädgårdar kan besökas och i den 
lilla bykärnan vindlar trånga gränder  Vi 
åker tillbaka till Como för egen tid i denna 
härliga sidenstad, där vår reseledare visar 
lite av den gamla stadskärnan  Middag på 
egen hand 

Dag 7   Utflykt till Maggioresjön 
Heldagstur till Maggioresjön och Stresa där 
vi tar båt ut till Isola Bella som består av en 
stor trädgård som omger ett majestätiskt 
barockpalats  Trädgården är en omfattande 
anläggning från 1600-talet med vita påfåg-
lar, grottor, fontäner och statyer  I palatsets 
salar ser vi såväl möbler som tavlor och 
gobelänger  Den andra ön vi besöker är Isola 
Pescatori, med en medeltida, karaktäristisk 
och målerisk fiskarby  Vi fortsätter på den 
underbart vackra vägen utmed den västra 
sidan av sjön till Locarno som ligger i Schweiz 
och förbi Lugano tillbaka till Como och vårt 
hotell för middag  [ Ca 23 mil ]

Dag 8   Como – Feldkirch 
Vi lämnar Como och fortsätter utmed 
den östra sidan av sjön till den berömda 
Valtellina dalen, känd för sina vinodlingar 
och kommer fram till Tirano  Vi stannar i 
denna mysiga by för lunch innan vi kliver 
ombord på den berömda Berninaexpressen, 
ett av Schweiz världsarv   Nu får vi vara med 
om en enastående tågtur genom hisnande 
bergspass, förbi glaciärer, snötäckta toppar 
och grönskande dalar  Tågresan varar cirka 
fyra timmar och tar oss över många broar 
och genom närmre 100 tunnlar, upp på mer 
än 2 200 meters höjd innan vi kommer till 
Chur, huvudstad i den schweiziska kantonen 
Graubunden  Vi åker den korta vägen till den 
gamla österrikiska staden Feldkirch där vi 
checkar in på vårt hotell som väntar med en 
god middag  [ Ca 20 mil ]

Dag 9   Feldkirch – Mainau –  
Bad Brückenau  
Vi åker tillbaka till Schweiz och fram till 
Europas tredje största sjö, Bodensjön som 
vi följer fram till Konstanz och blomsterön 
Mainau som inte behöver någon närmare 
presentation efter de populära filmserier och 
reportage som visats i TV  Vi vill gärna påpeka, 
att det alltid är säsong på Mainau  Det är 

alltså inte bara på våren som det blommar! 
Blomsterparken drivs och planeras för att det 
alltid ska vara växter som blommar och i sep-
tember är parken full av bl a  dahlior där besö-
karna även väljer Mainaus ”Dahlia drottning”  
Vi kan också besöka växthusen samt utställ-
ningen på slottet och givetvis äta lunch på 
Schwedenschenke  Vi fortsätter via Stuttgart 
upp till den vackra kurorter Bad Brückenau för 
middag och övernattning [ Ca 45 mil ]

Dag 10   Mot Kiel  
Vi startar efter frukost vår färd norrut på 
snabba tyska Autobahn  På kvällen når vi 
Kiel och vårt fartyg  Efter att vi gjort oss hem-
stadda i våra hytter väntar en middag samt 
tid för lite shopping  [ Ca 53 mil ]

Dag 11   Göteborg och Hemåt
Vi äter frukost ombord på fartyget innan vi 
åter är i Sverige och fortsätter vår hemfärd  
Längs vägen stannar vi till för möjlighet till 
lunch, och beräknas vara åter på sen efter-
middag  [ Ca 45 mil ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 16 september, 11 dagar

 � PRIS: 16 980 kr

 � I PRISET INGÅR: Bussresa, del i dubbelrum/
hytt, tio frukost, nio middag, vinprovning, 
båtutflykter på alla tre sjöar, Bernina-
expressen, entré Mainau samt palatset 
och trädgården på Isola Bella, vägavgif-
ter/skatter, reseledare 

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 2 290 kr

 � VALUTA: Euro

 � LOGI: Stena Line T/R 
Best Western, Bamberg 
Clubhotel La Vela, Torbole Sul Garda 
Hotel Como, Como 
Best Western Central Hotel Leonhard, 
Feldkirch 
Hotel Zur Mühle, Bad Brückenau

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18
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Amalfikusten 
med Capri, Pompeji och Rom

Upptäck Sorrentohalvön och Amalfikusten, en av Italiens vackraste platser, där sköna dagar med utflykter till bl.a. Amalfi, 
Capri, Neapel och Pompeji väntar. Vi får även uppleva den eviga staden - Rom samt den mytomspunna Amalfikusten, som 
sägs vara en av de finaste kuststräckorna i Europa. Klassiska sevärdheterna som helt enkelt måste ses!

Dag 1  Arlanda – Rom – Pompeji – Sorrento
Vi landar vid lunchtid på Roms flygplats 
och tar oss smidigt söderut till Kampanien 
och Pompeji där vi gör en rundvandring 
på ca två timmar  Detta var en av de mest 
blomstrande romerska handelsstäder, 
då tiden och livet plötsligt stannade vid 
Vesuvius utbrott år 79  Staden konser-
verades under aska och lava  Numera 
utgrävd, ger den oss en enastående bild 
av livet i en romersk stad  Efter besöket 
tar vi åter plats i bussen för att åka den 
vackra kustvägen utmed Neapelbukten till 
charmiga  Sorrento, som är en av de äldsta 
och förnämsta semesterorterna i Italien  
I den gamla delen ringlar de trånga grän-
derna och här finns två hamnar, en vacker 
katedral och ett stort utbud av tavernor  
Vi checkar in på vårt fyrstjärniga, mysiga 
hotell, La Residenza, som ligger inbäddad 
i den vackra parken Parco dei Principi  Den 
hundra år gamla parken på 2,7 ha är värd 
för Bourbon-träd, vackra stigar och säll-
synta växter  Här kan vi ta härliga kvälls-
promenader till kärleksbron, där Sveriges 
prinsessa Desirée lämnade sina tankar, och 
Tempietto di Venere , byggd där en afrodi-
siakum växte, ett preparat som används för 
att framkalla kärlek  Middagarna serveras 
varje kväll på vårt hotell    [ Ca 27 mil ]

Dag 2   Utflykt till Capri
I Sorrento ligger kajen varifrån vår båt tar 
oss ut till vackra, besjungna Capri  I mini-
bussar åker vi först upp till staden Capri, där 
vi promenerar i Augustus berömda träd-
gårdar samt beser de fantastiska Faraglio-
niklipporna  På eftermiddagen beger vi oss 
upp till Anacapri, där vi förstås ska besöka 
den berömda svenska läkaren Axel Munthes 
Villa, San Michele  Utsikten och atmosfären 
här anses vara något av en saga  Vi tar båten 

NY
RESA!
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tillbaka till vårt hotell där vi blir serverade 
en god italiensk middag  

Dag 3   Pasta och Mozzarella
Denna dag tillägnar vi den berömda italien-
ska matkulturen  Vi börjar i den lilla staden 
Gragnano, berömd för sin pastatillverkning 
– för drygt ett århundrade sedan låg här ca 
200 pastafabriker  Under ett besök i en av de 
äldsta fabrikerna, som tillverkat pasta sedan 
1848, lär vi oss mer om framställningen  Vi 
åker därefter till en buffelfarm för att lära 
oss lite om vattenbufflar och hur det går till 
när man tillverkar äkta mozzarella  Vi får en 
rundvandring på gården samt avsmakning  
Åter till Sorrento där vi har resten av dagen 
till eget förfogande 

Dag 4   Amalfikusten
Idag gör vi en heldagstur längs Amalfi-
kusten  Vi tar oss på slingrande, underbara 
vackra vägar längs kusten  Längs vägen 
ser vi grönsaks- och nejlikeodlingar och de 
sista milen går på en mindre, kuperad väg 
med fantastisk utsikt över bukten  Dagens 
dramatiska kuststräcka är ett av Unescos 
naturvärldsarv  Vi kommer fram till Positano, 
en av flera pärlor  Detta var ursprungligen en 
liten fiskeby, men är numera en stor turistort 
med vackra hus som klättrar på sluttningen  
Vi fortsätter till Amalfi där vi gör ett längre 
uppehåll  Staden klättrar med sina kyrkor, 
torn och hus på bergsidan och längst ner 
ligger en liten hamn  De vita husen stöder sig 

delvis på varandra  Åter till vårt hotell för vila 
och middag   [ Ca 10 mil ]   

Dag 5   Neapel – Rom
Vi äter frukost, packar in vårt bagage i  bussen 
och beger oss till Neapel, Kampaniens 
huvudstad  Vi börjar med en panoramatur 
för att få en översikt över denna spännande, 
livliga storstad  Vi ser också det monu-
mentala Neapel kring det kungliga slottet, 
operahuset San Carlo samt centro storico, 
den historiska stadskärnan där gatunätet är 
detsamma som under den grekisk-romerska 
tiden  Under de senaste åren har turismen 
ökat tack vara Elena Ferrantes populära 
romaner  Under eftermiddagen tar vi åter 
plats i bussen för en lugn, avkopplande tur 
upp till Rom och vårt hotell Smooth hotel 
Termini som ligger centralt och strategiskt i 
hjärtat av Rom drygt 1 km från Villa Borghese 
och knappt 2 km från Fontana Di Trevi och 
Spanska trappan   På kvällen avnjuter vi en 
god italiensk måltid på en restaurang i när-
heten av hotellet  

Dag 6   Heldag i Rom
Frukost innan vår lokalguide möter upp för 
en heldagstur i Rom  På förmiddagen besöker 
vi  Petersplatsen med Peterskyrkan samt 
Sixtinska kapellet med Michelangelos takmål-
ningar, som han arbetade med helt ensam  
Motiven är hämtade från Gamla testamentet 
och hans målning av altarväggen föreställer 
den yttersta domen  Detta är förmodligen 

Roms främsta konstupplevelse  Vi fortsätter 
efter lunch med en panoramatur genom ”den 
eviga staden”  Vi får från bussen se Roms 
alla sevärdheter  Nöjda och fulla av intryck 
återvänder vi till vårt hotell  Denna kväll kan 
vi själva botanisera bland de många restau-
ranger som ligger i kvarteren runt hotellet  

Dag 7   Rom – Arlanda
Efter frukost möter vi åter upp vår lokalguide 
för en halvdagstur i den gamla delen av Rom  
Vi ser kända platser som Fontana di Trevi, 
Spanska Trappan, Pantheon med flera  Efter 
lunch åker vi ut till flygplatsen och vårt flyg 
som under tidig kväll landar på Arlanda  Här 
väntar vår buss som ska ta oss tillbaka till 
våra respektive hemorter  

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA:  8 oktober, 7 dagar

 � PRIS: 16 350 kr

 � I PRISET INGÅR: Bussanslutning enligt 
tabell, direktflyg med SAS från Arlanda 
till Rom t/r, bussresa, del i dubbelrum, sex 
frukost, fem middag, alla utflykter och 
entréer enligt program, reseledare och 
lokalguider  

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 4 350  kr

 � VALUTA: Euro

 � LOGI: Hotel La Residenza, Sorrento 
Smooth hotel Termini, Rom

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell Arlanda
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Välkommen till Prag!
med Dresden och Berlin 

I år återkommer vår intressanta resa till Prag ”den gyllene staden”. ”Den vackraste juvelen i världens krona” sade Goethe. 
”Drottningen bland städer” sade påven Pius II. Ja, omdömena om denna underbart vackra stad med sin helt speciella 
atmosfär är oräkneliga, och det otroliga är, att även om utsagorna är gamla, så håller de än, eftersom staden undgått 
1900-talets storkrigs förstörelse. Staden är att betrakta som ett enda stort museum och här lever den gamla central-
europeiska kulturen vidare med sina kaféer och ölstugor. Och nog kan det väl vara värt att besöka ett land som valde en 
författare till president. För att göra denna resa till något alldeles extra har vi dessutom valt att kombinera resan med 
huvudstaden Berlin och Dresden, Elbes pärla.

Dag 1   Hemorten – Trelleborg 
Avresa söderut genom Sverige  Under dagen 
stannar vi för lunch och fika, på kvällen 
anländer vi till Trelleborg för inkvartering 
ombord på TT-lines färja som avgår klockan 
22:00  Middag ombord  [ 70 mil ]

Dag 2   Travemünde – Prag  
Stor sjöfrukost innan ankomst till Trave-
münde  Vi fortsätter söderut till Berlin, 
en stad som tagit form efter många år av 
byggnation  Vi kommer att passera samtliga 
stora sevärdheter så som Brandenburger Tor, 
Riks dags huset, Gedächtniskirche vid Europa 
Center, Domkyrkan, Museumön, Unter den 

 Linden, Checkpoint Charlie samt Wilhem-
strasse  Här var de viktigaste Nazistbyggna-
derna lokaliserade under ”Tredje rikets” tid  
Vi ser förstås också det nya moderna Berlin 
som har rest sig på det forna gränsområdet 
mellan öst och väst  Det är bara att fasci-
neras av all ny och djärv arkitektur   Efter 
lunch lämnar vi Berlin för att ta oss genom 
ett mycket vackert böljande område som 
brukar kallas för ”Tysklands Toscana”  Grän-
sen till Tjeckien passeras  Därefter fortsätter 
vi in bland Böhmens skogsklädda kullar 
och fram till dagens mål, Prag  Staden är en 
pärla, enastående bland europeiska städer 
när det  gäller historiska byggnader  Prag 

har en gammal välbevarad stadskärna och 
en stämningsfull atmosfär  På höjden över 
staden syns borgen Hradcany och St Vitus-
katedralen  Nedanför ligger stadsdelen 
Mala Strana med sina slingrande gränder  
Karlsbron med de vackra statyerna och det 
myllrande folklivet sträcker sig över Vltava 
in till Gamla Stan  Här finns rådhuset med 
det astronomiska uret och i Nya Stan finns 
Vaclavplatsen – det moderna Prags hjärta, 
med den helige Vaclavs staty  Här sam-
lades folket för att visa sitt missnöje mot 
 regimen 1989  Numera är Nya Stan ett livligt 
 centrum för affärer, underhållning och natt-
liv   Böhmisk kristall är en berömd export-
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vara och de glittrande glasen säljs överallt  
Restaurangerna ligger också tätt i Prag och 
det välkända tjeckiska ölet måste natur-
ligtvis avsmakas  I Prag ska vi bo tre nätter 
på  Botanique Hotel, belägen drygt 1 km 
från gamla stan  Ankomstkvällen avnjuter 
vi en god middag på vårt hotell vilket ingår 
i resans pris  De resterande två kvällarna 
kommer reseledaren att erbjuda bl a  en folk-
lorekväll inkl  middag, en kvällstur med båt 
på floden Moldau inkl  middagsbuffé samt 
ett besök till den berömda vattenorgeln   
Pris: beroende på arrangemang  [ Ca 65 mil ]

Dag 3   Prag
Bedövande vacker ligger staden vid  Moldaus 
strand och den berättar gärna om år tusen det 
som gått  Man säger att Prag är en magisk 
stad, en stad med tragisk och romantisk 
 historia  Prag kallar sig för världens bästa 
utomhusmuseum för arkitektur, och det 
stämmer  Centrum är en enda stor sevärdhet 
som berättar om tusen år av europeisk arki-
tektur och politik  Från 1000-talets rotundor 
till modernism på 2000-talet  Kom med och 
låt dig förtrollas av Prags magi, lyssna till dess 
historia och njut av alla vyer i denna vackra, 
kuperade stad, en plats man snabbt blir 
förälskad i  Förmiddagen ägnas åt en om fat-
tande stadsrundtur med lokalguide där vi ser 
borgen Hradcany med Strahovklostret och 
St Veitskatedralen  Vi  promenerar ner genom 
Mala Strana över Moldau och in i Gamla stan 
till Starometske Namesti, det gamla torget, 

som omgärdas av klassiska byggnader; 
St Nikolai kyrkan, Rådhuset, Stenklockans 
hus och mycket mycket mera  Avslutning 
vid  Vaclavske Namesti  Vi rekommenderar 
sköna promenadskor! Centrala Prag är en 
bussfri zon  Eftermiddagen fri för shopping 
och egna aktiviteter  På kvällen erbjuder vår 
reseledare ett trevligt arrangemang 

Dag 4   Prag
Vi har ytterligare en välfylld dag i Prag som 
vi antingen kan spendera på egen hand eller 
följa med vår reseledare som tar oss till de 
judiska kvarteren där vi kan besöka den gamla 
begravningsplatsen som rymmer över 12 000 
gravstenar då man blev, i brist på utrymme, 
tvungen att begrava människor ovanpå var-
andra  Vi kan även göra ett besök i gammal-
nya synagogan som byggdes år 1270  Inträde 
tillkommer till det judiska kvarteret   Resten av 
dagen på egen hand för ytterligare utforsk-
ning av Prag och dess sevärdheter eller varför 
inte shopping av den berömda  Böhmiska 
kristallen  En annan speciell upplevelse är 
magnifika Karlsbron där musikanter och gatu-
försäljare roar alla som passerar  Gamla staden 
är dessutom full av caféer där du kan vila dina 
trötta fötter  På kvällen anordnar vår rese-
ledare en trevlig utflykt med middag 

Dag 5   Prag – Travemünde 
Frukost och avfärd norrut mot Dresden  
Vi får se mer av Osterzgebirge och Säch-
sische Schweiz, som är ett vackert böljande 

bergsområde  Vi gör ett intressant besök 
i Dresden, som före andra världskriget var 
en av Europas vackraste städer  Vi tar en 
gemensam promenad i de äldre delarna 
innan vi åter kliver på bussen för att ta oss 
till Travemünde och vårt fartyg som under 
 natten tar oss tillbaka till Sverige  Middags-
buffé ombord  [ Ca 65 mil ]

Dag 6   Trelleborg – Hemorten 
Stor sjöfrukost ombord före ankomsten 
till Trelleborg  Nu återstår bara hemresan 
genom Sverige och på sen eftermiddag är vi 
hemma igen  [ Ca 70 mil ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 4 oktober, 6 dagar

 � PRIS: 6 980 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, Färja Trelleborg 
– Travemünde t/r, del dubbelrum/hytt, 
fem frukost, tre middag, alla rundturer 
och utflykter med bussen enligt program, 
vägskatter/vägavgifter, reseledare   
Obs! Ev. kvällsutflykter som ordnas av 
reseledaren ingår ej i resans pris. 

 � TILLVAL / PERSON:  Enkelrum/hytt 2 480 kr

 � VALUTA: Euro och Tjeckisk Koruna

 � LOGI: TT-Line 
Botanique Hotel

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18
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Julmarknad i Tyskland
Lübeck & Rostock

För många resenärer har det blivit en tradition att varje år i december resa till Lübeck. Den så speciella atmosfären är 
självklart en av anledningarna, men kanske också besöket på Heiligen Geist Hospital, Café Niederegger och traditionen att 
värma sig med lite glühwein när kylan biter i kinderna. Vi får en hel dag på julmarknaden i Lübeck och gör även en utflykt 
till Rostock, som är känd för att vara en av de största och vackraste julmarknaderna i norra Tyskland. 

Dag 1  Mot Lübeck 
Avresa söderut tidig morgon  Vi gör stopp 
för kaffe och lunch  Resvägen går via färjor 
över till Danmark innan vi är framme i Lübeck 
ca klockan 20 00  Vi bor på trevliga Park Inn 
by Radisson, centralt beläget, 250 m ifrån 
Holstentor-porten som leder in mot gamla 
stan  [ Ca 97 mil ]

Dag 2  Lübeck och Stadspromenad 
Efter frukost är dagen fri för att besöka 
Lübecks julmarknad med smyckade gator 
och fasader  Ett besök i HeiligenGeist Hospi-
tal brukar vara ett måste för många  All 
försäljning som sker här under adventstiden 
går till välgörande ändamål i staden  Den 
som har lust följer med vår reseledare på en 
kortare promenad genom Lübecks gator och 
gränder  Ett besök på klassiska Niederegger 
är också tradition för många  Kvällen är fri för 

egna upptåg, reseledaren tipsar gärna om 
förslag till trevliga restauranger 

Dag 3  Lübeck – Rostock
Den tredje dagen gör vi en sväng ut till stor-
marknaden CITTI, shopping i ca två timmar  
Här finns det mycket att handla för den som 

vill  Vi fortsätter därifrån till dagens utflykts-
mål  Rostock är en gammal fin Hansastad vid 
floden Warnows mynning med en fantastisk 
förvandling under de senaste 20 åren! Staden 
har anor från 1100-talet och fick stadsrättighe-
ter redan 1218 och 1251 får man motsvarande 
handelsprivilegier som Lübeck  Upprust-
ningen tog riktig fart först efter ”murens fall” 
och nu är det en charmig stad med blandning 
av gammalt och nytt  I Rostock hittar vi norra 
Tysklands största julmarknad med runt 300 
utställare på torget  På sen eftermiddag är 
vi tillbaka i Lübeck, gemensam middag på 
 hotellet cirka 19:30 

Dag 4  Lübeck och Hemåt
Efter frukost åker vi norrut igen  Längs vägen 
stannar vi för fika och lunch innan vi på sen 
kväll är hemma igen  [ Ca 97 mil ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 6 december, 4 dagar

 � PRIS: 4 690 kr   
Boka innan den 1/10, 200:- i rabatt! 

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, färjor Helsing-
borg-Helsingör + Rödby-Puttgarden t/r, 
del i dubbelrum, tre frukost, en middag, 
dagsutflykt till Rostock, kaffe med smör-
gås dag 1, stadsrundtur i Lübeck, shop-
ping på Citti Markt, vägskatt/ avgifter, 
reseledare 

 � TILLVAL: Enkelrum 1 090 kr

 � VALUTA: Euro

 � LOGI: Park Inn by Radisson, Lübeck

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18
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Vackra Värmland
Lars Lerin, Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding

Värmland bjuder på skön natur, kultur och konst. Värmland är känt som skaldernas landskap och i Karlstad har flera av 
dem verkat, en av dem mest uppskattade är Gustaf Fröding. Vi får också njuta av Lars Lerins intressanta utställning på 
Sandgrund. Andra pärlor under resan är Selma Lagerlöfs älskade Mårbacka och vistelsen på trevliga Hotell Selma SPA. 

Dag 1   Hemorten – Sunne
Avfärd på morgon från hemorten för färd till 
Värmlands huvudstad – Karlstad  Att solen 
skiner i Karlstad har väl alla hört, om inte 
annat finns solen inne på Lars Lerins konsthall 
på Sandgrundsudden där vi dessutom får en 
guidad tur  Han anses vara en av de främsta 
inom akvarellmåleri! Hans akvareller lockar 
med det mästerliga ljusdunklet från Lofotens 
kyla, Indiens värme, barn domens värmländ-
ska skogar och Irans okända  marker  Nära 
och fjärran finns på samma plats  Vi äter en 
gemensam buffélunch innan vi lämnar Karl-
stad  I Sunne tar vi in på Hotell Selma Spa där 
vi har fri tillgång till spaområdet med pooler 
inom och utomhus, bubbelpooler, bastu, 
frukt- och vattenbar, morgonrock till låns, 
badtofflor, samt alla instruktörsledda pass 
dagsprogram  (Tips! boka din ev. spabehand-
ling i förväg hos  hotellet)  Vi äter en trerätters 
middag innan det är dags att slå sig ner i 
lobbyn för en stunds gemenskap eller en 
skön promenad i de vackra omgivningarna  
För teater besökarna kommer det istället 

för middag på hotellet att serveras en liten 
supé vid Berättar ladan samt kaffe/te och en 
matig smörgås vid hemkomsten till hotellet  
I Värmlands största lada har man byggt en 
teater  Fantastiska dräkter, nykomponerad 
folk musik och mycket dans karakteriserar 
Västanå teaters föreställningar sedan många 
år i regi av Leif Stinnerbom  Sommaren 2020 
sätter Västanå teater upp Selma Lagerlöfs 
Körkarlen  Den är en andlig spökhistoria som 
utspelar sig i gränslandet mellan liv och död, 
men samtidigt också en oerhört jordnära 
socialrealistisk skildring av den tid romanen 
utspelar sig i  Tillvalet går endast att göra på 
av  resan i augusti 

Dag 2   Sunne – Hemorten
Efter frukost går färden över till östra sidan 
av sjön Fryken och till Selma Lagerlöfs 
Mårbacka för en guidad tur i den berömda 
författarinnans hem  På resan den 29 okt 
besöker vi istället julmarknaden på Mår-
backa  Vi fortsätter till Alsters Herrgård, för 

en god lunch samt en visning om en av våra 
mest folkkära skalder, Gustaf Fröding som 
föddes på Alsters herrgård 1860  
Den Guidade turen på Alster utgår på Jul-
marknads resan och här äter vi endast lunch  
Åter till respektive hemort dit vi beräknas 
anlända ca kl  19:00 

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 10 juni, 2 dagar 
7 augusti med berättarladan som tillval,   
29 oktober med Julmarknad på Mårbacka

 � PRIS: 2 950 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i dubbelrum, 
en frukost, en middag, två lunch, visning 
Sandgrund Lars Lerin, Mårbacka och 
Alsters Minnesgård, reseledare 

 � TILLVAL / PERSON: Teaterbesök med supé 
och kvällsmörgås 300 kr  Bokas i förväg  
Enkelrum 200 kr

 � LOGI: Hotell Selma SPA, Sunne

 � PÅSTIGNINGSORTER: Se hogbergsbuss se
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Midnattssolens land
Kiruna, Ishotellet och Inlandsbanan

Lappland – ett storslaget landskap med vidunderliga naturscenerier. Vi mjukstartar med det kuperade vattenrika Höga 
Kusten, kör av till världsarvet Gammelstad kyrkby, tar ett skutt över polcirkeln, spanar efter renar utmed vägen och 
hamnar till slut i Kiruna. Ingen fullkomlig resa utan ett gruvbesök 540 meter under jorden och linbanan till Aurora Sky 
Station i Abisko. Kanske vi ser midnattssolen på toppen av Loussavaara, om vi har tur. Jukkasjärvi har en särskild plats i 
våra hjärtan och det fantastiska arbetet med bygget av ishotellet som givetvis får ett besök. Strax bredvid ishotellet blir vi 
inbjudna till ett sameviste där vi går på rundtur, matar renar samt spisar lunch tillsammans med samerna i deras kåta. Vi 
byter färdsätt till tåg och kommer till Jokkmokk där vi har både silversmed och det berömda samemuseet samt inte att 
förglömma, Lappstan i Arvidsjaur och vårt sköna hotell i Vilhelmina.

Dag 1   Uppsala – Skellefteå  
Det är dags att ta plats i vår bekväma buss 
för färd norrut  Vi passerar Sundsvall och 
Höga Kusten bron som är ett fantastiskt 
byggnadsverk  Bron över Ångermanälven 
är en av världens största hängbroar – totalt 
1 800 meter lång och bropelarna mäter 
180 meter ovanför vattenytan  I samband 
med att den 32 kilometer nya Europa vägen 
byggdes, så tillkom även ca 30 broar och 
viadukter, både över dalgångar och över 
vattendrag i det natursköna landskapet  Vi 
passerar Nordingrå samt björkarnas stad 
– Umeå och kommer på kvällen fram till 
Skellefteå där vi inkvarteras på Scandic Hotel 
Plaza  Middag på vårt hotell  Här finns en 
kyrkstad – Bonnstan, böndernas stad som 
består av 116 kyrkstugor  I Sverige har det 
funnits drygt 70 kyrkstäder, men det finns 
endast 16 ”levande” kyrkstäder kvar, däri-
bland i Skellefteå  De anlades eftersom det 
var kyrkoplikt i landet  Den som vill kan efter 
middagen ta en stärkande promenad till 
Bonnstan  [ Ca 70 mil ]

Dag 2   Skellefteå  – Kiruna 
Frukost och avfärd längs Bottenviken förbi 
Piteå till Luleå där vi gör ett besök i Gammel-
staden  Gammelstaden brukar ofta beskrivas 
som det egentliga Luleås äldsta del  Kring 
kyrkan ligger en kyrkstad med 408 kyrk-
stugor i nära ursprungligt skick  Kyrkstaden 
finns med på Unesco:s världsarvslista och är 
Sveriges största kyrkby  Stugorna användes 
för övernattning vid de stora kyrkhelgerna  
Vi fortsätter norrut till Töre där vi lämnar 
Norrbotten och styr kosan in i Lappland, 

förbi Polcirkeln till samernas land  På efter-
middagen ankommer vi Kiruna där vi stannar 
i två nätter på centralt belägna Scandic 
Ferrum, en byggnad som tyvärr inte kommer 
att överleva flytten av staden  Gemensam 
middag på hotellet  [ Ca 46 mil ]

Dag 3   Kiruna och Abisko
Idag ska vi praktiskt taget ”gå under jorden”, 
då vi besöker LKAB´s gruva som gjort Kiruna 
vida känt över världen  Gruvan i Kiruna är 
världens största underjordiska järnmalms-
gruva  En fascinerande verksamhet där 
malmen bryts långt under markytan med 
fjärrstyrda maskiner och förarlösa tåg  Detta 
är en av Sveriges bästa sevärdheter! Visnings-
gruvan LKAB:s Visitor Centre, har fått högsta 
betyg i den internationella guideboken 
Lonely Planet  Med buss direkt från turist-
centret åker vi rakt in i berget och ner till 540 
meters nivå  Brytningen sker idag ännu dju-
pare, ner till en nivå på 1 365 meter   Guiden 

visar oss runt i den 20 000 kvadrat meter stora 
besöksanläggningen  I den autentiska gruv-
miljön finns utställningar, filmer och maskiner 
som visar hur gruvbrytningen och föräd-
lingen går till  I Kiruna är rivningen i full gång  
Totalt är det 3 000 lägenheter som kommer 
att rivas  Det gamla stadshuset har rivits 
och det nya invigdes hösten 2018  Planen 
var att stadshuset skulle flyttas i en bit, men 
det visade sig vara teknisk omöjligt  Även 
stadskärnan rivs och byggs upp i ny skepnad 
tre kilometer österut   Vi gör även ett besök i 
Kiruna kyrka som ska flyttas 2025 och är en av 
Sveriges största träbyggnader   Med buss åker 
vi nu längs det som brukar kallas Sveriges 
vackraste väg  Vi njuter av den fantastiska 
utsikten över fjällmassivet Lapporten och den 
mäktiga sjön Torneträsk  I Abisko går vi ner till 
Abiskojokk, en magnifik kanjon med drama-
tisk natur  Här häckar Strömstare  Det växer 
rikligt med blommor, lavar och mossor på 
kanjonens väggar av hårdskiffer och  dolomit  

NY
RESA!
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Nu ska vi uppleva fjällen från ovan och ta 
linbanan upp på Nuolja  På 20 minuter har vi 
tagit oss upp till 900 meter över havet och här 
är  utsikten över området vidunderlig   Aurora 
Sky  Station, som ligger här uppe är mötes-
platsen för midnattssol och norrsken  Här kan 
vi äta lunch eller ta en fika samt titta på vår 
 fantastiska fjäll värld genom områdets kikare  
Åter till Kiruna för middag och övernattning  
[ Ca 20 mil ]

Dag 4   Kiruna – Jukkasjärvi – Gällivare  
Frukost och avfärd till det välkända Icehotel 
i Jukkasjärvi  Icehotel har blivit en av norra 
Europas mest välkända turistattraktioner  
Det byggs upp varje år och har öppet mellan 
december till april  Totalt krävs det 35 000 
ton snö och ytan är på 5500 kvm  År 1993 
byggde grundarna av Icehotel en liten bar 
i hotellet där allt från bardisken till glas och 
möbler, gjordes av is från Torne älv  Jukkas-
järvi – den lilla byn som nu blivit världsbe-
römd tack vare detta ishotell designas varje 
år av olika konstnärer  Vi får en guidad rund-
tur och egen tid att njuta och se alla olika 
rum samt besöka Isbaren  Från säsongen 
2016/17 prövar man ett året-runt öppet-
hållande med hjälp av kylteknik  Ishotellet 
har angivits som ett av Sveriges sju under-
verk  I Jukkasjärvi finns också ett sameviste 
med utställningar som rör både nomadtid 
och modern samisk livsstil  Vi får en guidade 
tur “Geasseguossi” där vi får besöka och 
mata de förtjusande renarna och avslutar sen 
vårt besök med en traditionell samisk lunch i 
en kåta invid elden   Vi fortsätter söderut till 
Gällivare där vi checkar in på vårt fina hotell 
med sköna sängar och god mat   [ Ca 13 mil ]

Dag 5   Gällivare – Vilhelmina
Vi äter frukost, packar in våra väskor i  bussen 
och tar plats på tåget som under cirka 1 ½ 

timme ska ta oss kanske den vackraste 
delen av Inlandsbanan, mellan Gällivare till 
 Jokkmokk  Det äldsta avsnittet kan sägas vara 
det nordligaste, nämligen banan från Porjus 
till Gällivare som kom till 1910–11 i samband 
med kraftverksbygget i  Porjus  I början betjä-
nade denna bana endast kraftverksbygget 
och ”riktig” trafik kom igång betydligt senare  
1911–12 öppnades även den sydligaste delen   
Vi passerar bl a  kraftstationen i Porjus som är 
Luleälvens äldsta kraftverk och kring det finns 
mycket intressant historia att berätta  

Vi anländer till Jokkmokk, samernas 
centralort och gör ett besök i Ájtte som är 
huvudmuseum för samisk kultur i Sverige  
Här får du följa med på en resa i tid och rum  
Lyssna på berättelser om nåjden, samernas 
shaman och de mystiska och kraftfulla spå-
trummorna  Titta på de vackra och färgglada 
dräkterna och den stora silversamlingen  
Varför var björnen så helig för samerna och 
varför fick man inte nämna den vid sitt rätta 
namn? Vi besöker även Jokkmokk tenn och 
silver, känd för sina vackra silversmycken  

Vi fortsätter vår resa söderut med bussen 
och kommer fram till Arvidsjaur och Lapp-
staden  Bebyggelse för långväga kyrk-
besökare har sina rötter från år 1606, då 
Arvidsjaur utsågs till tings- och marknads-
plats och en kyrka började byggas  Lapp-
staden har omkring trettio timmerkåtor och 
ett femtiotal  härbren  Den har aldrig haft 
permanent bosättning, utan endast använts 
vid marknader och kyrkhelger  Alla bygg-
nader är privatägda  På kvällen kommer vi 
fram till Vilhelmina där vi stannar för natten  
Middag på vårt hotell   [ Ca 46 mil ] 

Dag 6   Vilhelmina – Hemorten 
Vi fortsätter söderut genom Lappland och 
kommer till jämtländska Skyttmon där 
arkitekturen saknar motstycke,  åtminstone i 

Norrlands inland   Skyttmon har varit Jämt-
lands – eller kanske Norrlands – skog rikaste 
ort  Här åkte man omkring i bilar som annars 
bara kungligheter hade råd att äga och här 
byggdes träslott, vilkas motstycke saknas 
vida omkring  Bakgrunden till den påkos-
tade arkitekturen i Skyttmon anses vara 
att byborna, som på andra håll, inte lät sig 
övertalas att sälja sin mark när skogs bolagen 
kom med till synes frikostiga erbjudanden  
De behöll skogen och tjänade pengar som 
sedan räckte till att bygga stora hus  Vi 
kommer till Döda Fallet, ett av de största 
turistmålen i Jämtland, där den mäktiga 
Storforsen en gång brusade  Nu finns breda 
gångleder i det nu tysta 30 meter höga fallet  
Härifrån är det inte långt till Thailändska 
Paviljongen  Denna unika paviljong som 
ligger i Utanede, byggdes till minne av Kung 
Chulalongkorns besök i Ragunda 1897  

Vi kommer fram i Sundsvall och fortsätter 
mot våra respektive hemorter full av beund-
ran över vår vackra exotiska natur och kultur  

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 29 juni, 6 dagar

 � PRIS: 9 650 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i dubbel-
rum, fem middagar, fem frukost, två 
luncher, guidning i LKAB´s gruva, Aurora 
Sky  Station, guidning Icehotel, guid-
ning Jukkas järvi Sameviste inkl  lunch, 
Inlandsbanan Gällivare–Jokkmokk, 
Àjtte Museum, samt besök enligt resans 
program, reseledare 

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 1 400 kr

 � LOGI: Scandic Skellefteå 
Scandic Ferrum, Kiruna 
Quality Hotel Lappland, Gällivare 
Hotell Wilhelmina

 � PÅSTIGNINGSORTER: Se hogbergsbuss se
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Höga kusten
Världsarv, surströmming och Ulvön

Höga Kusten är Sveriges högst belägna kustremsa, en attraktion i världsklass som placerades år 2000 på UNESCO:s lista 
över världsarv. Under vår resa besöker vi bland annat små fiskelägen, kapell, surströmmingens hemort – Ulvön för att 
nämna några av alla sevärdheterna. Vi får även uppleva en unik kustnatur som ständigt växlar mellan mjuka dalgångar 
och storslagen vildhet och har i alla tider lockat besökare med sin skönhet och dramatik. 

Dag 1   Mot Härnösand 
Vi reser norrut till Svartviks Herrgård där vi 
äter en gemensam lunch  Vi fortsätter förbi 
Sundsvall och Härnösand  En vägfärja tar oss 
över till Hemsö Fästning, en av våra största 
kustförsvarsanläggningar   Anläggningen 
ligger nedsprängd 40 meter i urberget och 
består av hundratals meter långa gångar, 
det behövs ingen hjälm eller pannlampa, 
det är inrett på så sätt att känslan av att vara 
i ett bergrum försvinner nästan helt  Vi får 
en  timmes guidning och när vi kommer ut 
från berget möts vi av en fantastisk utsikt 
med fri sikt långt ut över Bottenhavet och 
utmed Höga kustens mäktiga rand  Ett Café 
ligger precis intill och det kan säkert smaka 
gott med en kopp kaffe  Vi åker tillbaka till 
fastlandet igen och till vackra Härnösand där 
vi checkar in på Stadshotellet som blir vårt 
hem i tre nätter  På kvällen väntar en god 
middag  48 mil

Dag 2   Höga Kusten
Denna dag ägnar vi åt Höga Kusten med sin 
fantastiska natur och levande fiskelägen  
Vårt första uppehåll gör vi i Lunde där vi 
beser monumentet till minne av Ådalen -31, 
där fem personer sköts ihjäl av  militären  På 
 platsen finns ett minnesmärke över händel-
sen  Vi åker över Sandöbron, som fram till 
1964 var världens största betongbro i ett 
spann  Den ersatte den bro som under slut-
tampen av byggnationen rasade 1939, vilket 
inte fick så mycket uppmärksamhet eftersom 
andra världskriget inleddes påföljande dag  
Vi kommer fram till Nordingråhalvön  Här 
finns idylliska fiskelägen som exempelvis 
Norrfällsviken och Barsta, där ett av de äldsta 
kvarvarande kapellen från Gävlefiskarnas 
tid finns, Barsta kapell, som byggdes 1665  
Mjällom var under ett antal decennier ett av 
landets skocentrum  Som mest arbetade 300 
man i olika fabriker och producerade stora 
mängder skor för leverans till bland annat 
Försvaret  Även tunnbrödstillverkningen har 

genom tiderna varit betydande för samhäl-
let  Lunch serveras innan vi via Nordingrå 
med sin vackra kyrka och många hant verkare 
kommer till Mannaminne, Anders och Barbro 
Åbergs livsverk, som består av ett 50-tal 
byggnader, många med utställningar och 
föremålssamlingar  På hemvägen åker vi 
Höga Kusten Bron över Ångermanälven  Bron 
är en av världens största hängbroar – 1800 
meter lång  Vägen omfattar 32 km europa-
väg med drygt 30 broar och är ett av Sveriges 
högsta byggnadsverk, med sina 182 meter 
höga pyloner  

Dag 3   Ulvön 
Efter frukost styr vi kosan till Ullerånger och 
Mjällom Tunnbrödsfabrik – där kan vi köpa 
nybakat tunnbröd direkt från bageriet  Nu 
väntar en båttur till Ulvön – ”Botten havets 
Pärla” på programmet  Vi åker ut på Ullånger-
fjärden, där vi bland annat  passerar Mjältön 
– Sveriges högsta ö  Vi går iland på Ulvön, 
som tidigare var centrum för surströmmings-
fisket längs Norrlandskusten  Vi beundrar den 
genuina bebyggelsen som  tidigare var Gävle-
fiskarnas sommarbosättningar  Vi avnjuter en 
fantastisk skärgårdsbuffé på hotellet, innan 
vi besöker det gamla kapellet från 1600-talet  
Åter till fastlandet för färd tillbaka till vårt 
hotell och den väntande middagen 

Dag 4   Härnösand – Hemåt 
Frukost och avresa från Härnösand till  Söråker 
där vi viker av mot kusten till  Tynderö för 
ett besök på Oskars Surströmmings salteri 
som grundades 1954  Här fyller man årligen 
340 000 burkar med surströmming  Vi kan 
även beskåda världens största surström-
mingsburk samt passa på att handla i  butiken   
Vi fortsätter på nya Sundsvallsbron över 
fjärden och kommer in i Hälsingland  Vi åker 
förbi Söderhamn och viker av mot Axmars 
Bruk och en avslutningslunch som  serveras 
på Axmar Brygga, en krog som  årligen betyg-
sätts av White Restaurang guide, vilket borgar 
för hög kvalité  Efter lunchen fortsätter vi till 
våra hemorter som vi beräknar nå tidigt på 
kvällen 

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 8 juli, 4 dagar

 � PRIS: 5 490 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i dubbelrum, 
tre frukostar, tre middagar, fyra luncher, 
båttur till Ulvön, entréer enligt program, 
reseledare 

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 900 kr

 � LOGI: First Hotel Stadt, Härnösand

 � PÅSTIGNINGSORTER: Se hogbergsbuss se
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Bohuslän har besjungits av storheter som Evert Taube och Lasse Dahlquist. Skärgården är unik i sin skönhet med blank-
spolade klippor, grönska, genuina fiskelägen med färska räkor, blåmusslor och svällande segel. Vi bor tre nätter på mysiga 
Bohusgården. Härifrån gör vi våra intressanta och saltstänkta utflykter.

Dag 1   Hemorten – Uddevalla
Avfärd på morgonen via Örebro och Marie-
stad till Lidköping  Här viker vi norrut mot 
Läckö och dess fantastiska slott mest känt 
som det sagolika De la Gardieslottet   Slottet 
som ligger vid Vänerns strand har ett med-
eltida ursprung  Skarabiskopen Brynolf 
Algotsson la grundstenen redan 1298  Vi får 
en guidad visning av slottet  Vi åker västerut 
till Uddevalla och vårt hem för några dagar  
Här på mysiga Bohusgården, beläget vid 
Byfjorden blir vi väl mottagna  Obs! entré till 
spaavdelningen betalas i receptionen, 185 kr, 
och gäller för hela vistelsen  Varje kväll äter vi 
en god buffé i hotellets restaurang  [ 43 mil ]

Dag 2   Norra Bohuslän,  
Kosteröarna och Smögen 
Vi styr färden mot norra Bohusläns huvudort, 
Strömstad, Sveriges äldsta badort  Härifrån gör 
vi en båtutflykt till de välkända Koster öarna, 
där vi lägger till vid Långagärde brygga  Vi åker 
sedan en tur med Kostertåget och får se, att 
Koster inte bara är hav och  klippor utan även 
grönskande ängar och vackra skärgårdshus 
med blomstrande trädgårdar  Rundturen tar 
slut i Ekenäs och här står vår lunch framdu-
kad på Ekenäs Skärgårdshotell  Härifrån tar 
vi båten tillbaka till Strömstad  Efter denna 
utflykt bland kobbar och skär åker vi söderut 
till idylliska fiskelägen såsom Grebbestad, 
Fjällbacka och Smögen  Innan Sotenäs-
kanalen kommer vi till Hunnebostrand, som 
ligger vid foten av Hogeberg och var under 
stora delar av 1900-talet en av huvudorterna 
för den svenska stenindustrin, där ett flertal 

stora stenbrott för att bryta granit var en 
viktig industri  Hunnebostrand är även känd 
som ”Hummerorten”, här startade 1996 den 
berömda Hummerakademin  De som bosatte 
sig på Smögenön fick göra det på havets 
 villkor  Vi kör en tur i Smögen och Kungs-
hamn, belägen ytterst på halvön Sotenäs 
med berömda företag såsom Abba Seafood 
och Enghav innan det är dags att åka tillbaka 
till vårt hotell för middag   [ 25 mil ]

Dag 3   Södra Bohuslän  
med Orust, Tjörn och Åstol
Vi äter en god frukostbuffé innan det är 
dags att ta oss an dagen  Efter en timmes 
färd befinner vi oss i Skärhamn  Vi fortsätter 
där efter några kilometer ner till Rönnängs 
brygga varifrån vi tar båten till den ljuvliga 
och otroligt pittoreska ön Åstol – här bor ett 
flertal berömda kulturpersoner  Tillbaka på 
Tjörn fortsätter vi norrut och kommer över på 
den större Orust igen och är nu inne i något 
vi kan kalla för ”i Evert Taubes fotspår”  Här 
fick Evert inspiration till några av sina mest 
älskade visor  Vi tar färjan över Malö Strömmar 
och kommer till Flatön, där Handelsman Flink 
fortfarande finns kvar! Vi stannar här för att 
få uppleva atmosfären och äta en god lunch 
i restaurangen som är belägen bredvid han-
delsboden  Vi fortsätter via halvön Bokenäs 
med färjan över Gullmars fjorden till Lysekil, en 
stad med trånga gränder och kullerstensgator  
Här tar vi en promenad i den vackra parken 
förbi Curmansvillorna och kallbadhuset  Mid-
dag på vårt hotell   [ 16 mil ]

Dag 4   Uddevalla – Hemorten 
Efter frukost säger vi adjö till vackra Udde-
valla  Vi vänder nu kosan österut och åker 
upp på Kinnekulle, ett av Västergötlands 
platåberg  Berget är välbesökt för den 
vackra och omväxlande naturen och många 
historiska sevärdheter  Här finns de små 
torpen och de stora herrgårdarna, stenbrott, 
deras Grand Canyon och många kyrkor  
Besök vid Husaby Kyrka, vår första kristna 
kyrka från 1000-talet  Vi besöker Falkängens 
Hantverksby som består av tio butiker i en 
grönskande, genuin och rofylld miljö  Förr var 
Falkängen en gata där många arbetarfamiljer 
bodde   Numera är där slöjd och konsthant-
verk som visas och saluförs  Vi fortsätter ner 
till Lyrestad och längs Göta kanal  I en av de 
gamla kvarnarna finns idag en unik anlägg-
ning, Norrqvarn Hotell & Konferens, där vi 
äter vår avslutningslunch  Via Örebro kommer 
vi till våra hemorter dit vi beräknas anlända 
på kvällen  [ 47 mil ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 20 juli, 4 dagar

 � PRIS: 5 495 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i dubbelrum, 
tre frukost, tre middag, två luncher, samt-
liga utflykter och färjeresor, Kostertåget, 
Läckö slott, reseledare 

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum  900 kr 
Spa 185 kr, köpes i receptionen

 � LOGI: Bohusgården, Uddevalla

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18

Västkusten
Inbjudan till Bohuslän
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Skåne
Bjäre- och Kullahalvön

Varsitt mäktigt naturreservat. Varsin anrik badort och storslagen utsikt över varandra. De charmiga halvöarna Kulla och 
Bjäre i nordvästra Skåne är mycket mer än Höganäskrukor och tennisveckan. Följ med oss på en händelserik resa med allt 
från trädgårdar, opera, god mat och storslagen natur.

Dag 1   Uppsala – Ängelholm 
Vi åker ner till Jönköping och viker av på 
Nissanstigen ner till Halmstad som är en 
gammal och anrik stad  Vi passerar  slottet, 
den gamla stadsporten Norre Port och 
mycket mer innan vi far vidare till Ängelholm 
och vårt hotell Best Western, beläget centralt 
i Ängelholm  Gemensam middag på vårt 
hotell  [ 60 mil ]

Dag 2   Runt Kullahalvön
Vi har idag ett gediget program med mycket 
sevärdheter, god mat och svenskt fika när det 
är som bäst  Mölle med sin mysiga hamn och 
trånga ljuvliga gränder och avundsvärda vil-
lor  Nästan var man än befinner sig i nordväs-
tra Skåne kan man se Kullabergs silhuett mot 
horisonten  Längst ut på spetsen av Kulla berg 
högt uppe på klipporna (78 5 m ö h) reser sig 
Kullens fyr  Den är byggd år 1900 och är Skan-
dinaviens starkaste fyr med 3,8 milj normal-
ljus  Här kan vi också besöka utställningen 
Naturum  Till följd av det milda klimatet har 
på Kullen etablerats flera vingårdar  Vi börjar 
med en rundtur i vingården där våra värdar 
pratar om odlingssäsongen, svensk vinin-
dustri samt utmaningar med att odla vin i 
Sverige  Efteråt blir det provning av tre viner 
samt lunch  Nära stranden av Öresund ligger 
Krapperups slott vars huvudbyggnad uppför-
des vid mitten av 1500-talet Krapperups gods 

har sedan början av 1800-talet varit fideikom-
miss inom den Gyllenstiernska familjen  Vi 
har möjlighet att promenera i den vackra 
parken (dock ej slottet) innan vi far vidare till 
Flickorna Lundgrens café  Sedan 1938 har det 
serverats kaffe och kakor i den lilla stugan 
på Skäret  Historien om de sju systrarna som 
startade kaffestugan blev snart känd i hela 
riket  Redan 1945 vid en solförmörkelse dök 
kronprins Gustav Adolf upp, ja det var han 
som blev Gustav den VI Adolf   Fikastinna 
återvänder vi till hotellet för kanske lite spa 
och en god natts sömn   [ Ca 10 mil ]

Dag 3   Runt Bjärehalvön 
Frukost och färd ut på Bjärehalvön där vi 
besöker Västra Karups kyrka med Birgit Nils-
sons grav, den gamla fiskebyn och numera 
jetsetarnas Torekov samt tennisens Båstad  
Under dagen gör vi dessutom två längre 
besök dels på Birgit Nilssons museum där vi 
får en guidad tur i hennes barndomshem  
Huset är bevarat i samma skick som då Birgit 
senast bodde här  I anslutning till utställ-
ningen finns en filmsal, där årets film visas 
kontinuerligt  Till utställningen medföljer 
en ljudguide så vi kan gå i vår egen takt  
Vi gör även ett besök i Norrviken och dess 
vackra stilträdgårdar  Här finns glädje som 
inspiration och vår guide informerar oss om 
Norrvikens historia, årets tematisering samt 

om Norrvikens utveckling och framtid  I Villa 
Abelin, med namn efter trädgårdarnas grund-
are och visionär, finns Orangeriets restaurang 
där vi bjuds på en god lunch med smaker 
med tydliga inslag av Bjärehalvön  Norrvi-
kens trädgårdar uppfördes med början 1906 
som bostad åt familjen Rudolf Abelin som 
hade rest en del i Europa och där fascinerats 
av olika trädgårdsstilar  Norrvikens trädgår-
dar omfattar därför flera olika trädgårds-
rum med en italiensk barockträdgård, en 
renässansträdgård, en klosterträdgård, en 
orientalisk trädgård och en japansk trädgård  
Här finns också en stor fruktträdgård  Åter till 
hotellet  Kvällen fri för middag på egen hand 
samt en skön promenad i denna pittoreska 
stad med sitt Ufo monument och sin vackra 
hembygdspark  [ Ca 10 mil ]

Dag 4   Ängelholm – Hemorten
Vi fortsätter norrut via Ljungby och kommer 
åter fram till Jönköping där vi viker av på den 
västra sidan av sjön till den mycket speciella 
kyrkan i Habo  Vi fortsätter förbi vackra Hjo 
och Karlsborgs till Olshammarsgården mest 
känd som Verner von Heidenstams födelse-
hem och belägen 100 meter från  Vätterns 
strand  Här äter vi en avslutningslunch innan 
vi via Askersund och Örebro anländer till våra 
respektive hemorter   [ 60 mil ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 3 augusti, 4 dagar

 � PRIS: 5 890 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i dubbelrum, 
tre frukost, en middag, tre luncher, alla 
entréer och utflykter enligt resans pro-
gram, vinprovning, reseledare  

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum  1350 kr

 � LOGI: Best Western Plus Hus 57

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18
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Gotland 
Havet, naturen och den så speciella atmosfären

Denna vackra ö erbjuder sina besökare flera sevärdheter än något annat av Sveriges landskap. Gotland är ön med det 
milda och sköna klimatet och den omväxlande naturen. Visby, en historisk sevärdhet av hög klass och samtidigt en idyllisk 
småstad med pittoreska gränder. Hoburgsgubben som spejar över havet, Ingmar Bergmans Fårö samt ett kyrkobesök 
finns förstås också med i programmet. Medeltidsveckan är ett eldorado för alla som gillar tornerspel, marknader,  kyrko-
konserter, gatuteatrar, eldshower och mycket mer. Festivalen pågår huvudsakligen i Visbys sagolika medeltida miljöer, men 
även på den gotländska landsbygden. Här kommer du att skratta, umgås och njuta av livet tillsammans med gycklare, 
adelsfolk, fattighjon och många fler. 

Dag 1   Hemorten – Visby
Vi tar färjan från Nynäshamn vid lunchtid 
och beräknas anlända till Visby cirka 16:30  
Överresan tar cirka tre timmar  Alldeles intill 
Visbys välbevarade ringmur från 1200-talet 
ligger Best Western Solhem Hotel  Bygg-
naden är vackert beläget i Palissad parken 
bara ett stenkast från Visbys centrala delar   
Hotellet erbjuder trots närheten till händel-
sernas centrum ett mycket lugnt och fridfullt 
boende  Solhem är uppbyggt i  etapper 
under årens gång och fortsätter  ständigt att 
renoveras och utvecklas  Den äldsta delen 
av hotellet är från början av 1900-talet och 
totalrenoverades 2007  Vi börjar med en 
rundtur till fots i staden som är en av Nordens 
äldsta och kanske märkligaste städer och som 
under 1200-talet var en av de mäktigaste och 
rikaste vid Östersjön  Vi kommer också att få 
tid att på egen hand ströva bland de mäktiga 
slottsruinerna och i de mysiga gränderna  
Medeltidsveckans marknad är festivalens 
hjärta  Här i folkmyllret botaniserar du bland 
läderhantverk, rustningar, smycken, tyger 
och tidstypiska kläder  Lägg till att du kan se 
artister uppträda på scenen Forum  Vulgaris, 
höra smedens slägga på järnet, känna doften 
av lägereldarna som grillar lammet eller 
 värmer vattnet som färgar garnet  Du hör 
ropen mellan försäljarna, folkmyllret  Här 
trängs 170 marknadsförsäljare, underhållning 
från scenen och spontana uppträdanden 
runt omkring på området borgar för att det 
alltid händer något intressant på marknads  -
området  På mattorget samsas mat och dryck 
med förstklassig underhållning  Här kan vi 
slå oss ner med en god bit mat och till detta 
dricka ett krus öl eller vin  

Dag 2   Lummelundagrottorna  – Visby 
Efter frukost kan vi välja att stanna i Visby 
eller följa med oss till Lummelundagrottorna 
där vi får se och höra hur de imponerande 
droppstenarna bildats samt hur upptäckten 
av grottorna gick till  OBS Inträde till  grottorna 
ingår ej  Vi följer den vackra kustvägen fram 
till örtagården Krusmyntagården med till-
hörande butik  I örtagården växer omkring 
200 olika sorters kryddväxter och läkeväxter 
och butiken har ett stort sortiment av krydd-
blandningar, oljor, saft och sylt  Vi vänder åter 
till Visby där vi kan fortsätta utforska denna 
vackra stad och medeltidsmarknadens alla 
upptåg  Middag på egen hand på någon av 
Visbys trevliga restauranger eller ett besök 
på mattorget Forum Vulgaris tillsammans 
med fantastiska artister, föreningar, volon-
tärer, besökare och andra vänner! Folkligt, 
mysigt och lättsamt  På kvällen kan den som 
vill köpa biljett och beskåda en av Sveriges 
största tornerspel som går av stapeln strax 
utanför norra stadsmuren 

Dag 3   Norra Gotland – Fårö
Vi ägnar hela dagen åt norra Gotland där vi 
börjar med att besöka Bungemuseet innan 
vi tar färjan över till Fårö, där vi bekantar oss 
med Digerhuvud, Gotlands största rauk-
område  Efter en god lunch besöker vi någon 
av öns berömda medeltida kyrkor samt tar 
givetvis en annan vacker väg tillbaka till 
Visby och vårt hotell 

Dag 4   Södra Gotland – 
Hoburgsgubben – hemorten
Vi kör söderut och stannar vid Djupviks 
fiske läge, där vi har en fantastisk utsikt mot 
Karlsöarna  Vi fortsätter söderut till  Sudret 
och vid Gotlands sydspets ser vi den berömda 
Hoburgsgubben, som tycks speja ut över 
havet  Vi passar givetvis på att äta Hoburg-
gubbens berömda lammgrytan  I Öja kyrka 
kan vi beundra det gamla vackra triumf-
krucifixet   Vi vänder åter till Visby och vår 
eftermiddagsfärja som tar oss tillbaka till 
fastlandet och våra respektive hemorter  

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 7 augusti, 4 dagar

 � PRIS:  5 590kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, båtresa t/r, del i 
dubbelrum, tre frukost, två luncher, entré 
till Bungemuseet, reseledare  

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 1 425 kr 
Entré Lummelundagrottorna ca 100 kr

 � LOGI: Best Western Hotell Solhem, Visby

 � PÅSTIGNINGSORT: Se hogbergsbuss se
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Härliga Hälsingland
Landskapet med blåa berg och vackra träslott 

Hälsingegårdarna är Sveriges 15:e världsarv och totalt finns sju gårdar med på världsarvslistan bl.a. Hälsingegården 
Ol-Anders, Jon-Lars och Pallars.  I Järvsö på Stenegården finns Lill-Babs Museum med en intressant utställning av bilder 
och minnen från hennes rika artistliv. Linet har starka traditioner i Hälsingland och vi besöker en av Sveriges bäst bevarade 
miljöer från linberedningens glansdagar – Växbo Kvarn.

Dag 1   Hemorten mot Järvsö
Vi slår oss ner i vår bekväma buss och styr 
kosan till Alfta där vi kör efter en av Sveriges 
vackraste vägar, Stora Hälsingegårdars väg, 
en 28 km lång väg som sträcker sig mellan 
Alfta och Edsbyn i Ovanåkers kommun och 
förenar tre brunvitskyltade hälsingegårdar, 
Ol-Anders, Löka och Mårtes  Här finns de 
största Hälsingegårdarna, de ståtligaste 
förstu kvistarna och interiörer med över-
dådigt måleri  Vi besöker två av gårdarna 
med de vackert smyckade rummen och får 
höra om dåtidens fester och kalas  Vi äter 
även en god lunch innan vi följer Ljusnans 
dalgång norrut och kommer till Järvsö 
och Järvsö kyrka, som sägs vara Sveriges 
största landsortskyrka  Vi far också upp 
på  Öjeberget varifrån vi har en fantastisk 
utsikt över den vackra Hälsingebygden och 
dess dalgång  Vi tar in på Järvsöbaden som 
grundades som kuranstalt år 1905, dagens 
ägare är tredje och fjärde generationen  Här 
finns en nybyggd spaavdelning med gym, 
torrbastu, ångbastu, jacuzzi samt kallbad  Vi 
serveras en femrätters avsmakningsmeny till 
mysig och avslappnande miljö  

Dag 2   Hem via Växbo 
Vi tar det lugnt på morgonen och äter en god 
frukost innan vi sätter oss i bussen den korta 
vägen till Stenegård som har ett besöks-
centrum för världsarvet Hälsingegårdar  
Gården grundades på 1800-talet av apote-
karen Julius Brun och var på den tiden ett 
mönsterlantbruk där det även fanns apotek, 
läkarmottagning och bank  Idag har gården 
blivit ett centrum för kultur och upplevelser 
– Här finns butiker, konstgalleri, tunnbröds-
bageri, barnområde och en vacker trädgård 
med örtagård  Utställningen på Lill-Babs 
Museum är ett möte med vännernas Barbro 
samt hennes karriär  Allt som finns där har 
tillhört Barbro 

Vi far vidare ner till Växbo kvarn  Linet 
har starka traditioner i Hälsingland och i 
Växbo finns landets bäst bevarade miljöer 
från linberedningens glansdagar  På den här 
historiska platsen ligger Växbo Lin  Det är 
ett av Sveriges få kvarvarande linne väverier  
Här vävs gamla hantverkstraditioner sam-
man med modern design  I fabriken finns 
även en härlig fabriksbutik  Här kan man 
fynda både 1:a och 2:a sorteringsprodukter 

i 100 % lin  Linet har en intressant historia 
och vi får en guidad tur i dagens moderna 
väveri, vars maskiner ändå har många år på 
nacken  I Växbo Lins butik fyndar vi bland 
vackra linnetextilier  Vi besöker också Växbo 
Kvarn med hantverk och lokalproducerade 
livsmedel  Här kan vi se hantverkare som 
smeder och keramiker i arbete  Vi passar på 
att äta en avslutningslunch på Växbo kultur-
krog innan vi far vidare till våra hemorter dit 
vi beräknas anlända tidig kväll  

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 13 augusti, 2 dagar

 � PRIS: 2 995 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i dubbelrum, 
en frukost, en femrätters avsmaknings-
meny, två luncher, alla entréer och 
visningar enligt program, reseledare   

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 300 kr

 � LOGI: Hotell Järvsöbaden  

 � PÅSTIGNINGSORTER: Se hogbergsbuss se
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Resor över dagen

Ankomst till Trosas Hamncafé för kaffe och 
smörgås, under tiden berättar vår Trosaguide 
om den medeltida staden  Vi tar en liten pro-
menad innan vi åker vidare till Bondes vackra 
1700 tals slott, Tureholm, byggd av Hårleman 
(privatägt)  Det var här, i Papegojrummet, 
som Ingmar Bergman spelade in filmen Den 
goda viljan  Vi åker vidare till Öster Malma 
slott berömd för sin goda lunch och är Jakt-
förbundets hemvist med egen gårdsbutik  
Färden går vidare till Läggesta för en resa på 
Östra Södermanlands Järnväg till Mariefred  
Kaffe med bröd innan vi far hemåt 

 � AVRESA: 16 maj, 12 augusti
 � PRIS: 995 kr
 � I RESAN INGÅR: Bussresa, förmiddagskaffe 
och smörgås, lokalguide i Trosa, guidning 
på Tureholms slott, lunch, tågresa och efter-
middagskaffe från bussen 

Tranorna är vårens budbärare! Från korkek-
skogarna i Spanien till Hornborgasjön i 
Västergötland kommer varje år 10 000-tals 
tranor  Att på nära håll se dessa tranor utföra 
sin berömda parningsdans är en attraktion 
som lockar turister från hela Europa  Med på 
resan är vår guide Henrik Waldenström som 
bl a  ger oss ord till tranornas uppvisning  
Lunch och middag ingår i resan 

 � AVRESA: 2 april

 � PRIS: 1 200 kr 

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, förmiddagskaffe 
och smörgås, lunch, middag, reseledare 
Henrik Waldenström 

TUREHOLM SLOTT, TROSA OCH ÅNGTÅG

Trandansen 

Följ med på en inspirerande utflykt till 
Vaxholm! Vi besöker Bogesunds Slott, vars 
byggherre var Per Brahe dy, en guide visar 
och berättar och vi får se slottets orörda inte-
riör m m  Vi får en guidad visning i Vaxholms 
Fästnings Museum och lära oss mer om hur 
försvaret av Stockholms Skärgård sett ut 
under de senaste 500 åren  Konstnären Lena 
Linderholm har ett nyöppnat galleri som 
är fyllt av Lenas färgsprakande och inspi-
rerande konst  Här kan vi botanisera bland 
keramik, tavlor och textilier  Vi äter en trevlig 
lunch som serveras i Pansarbatteriet  Under 
lunchen underhåller Gösta Linderholm, det 
blir både visor, jazz och kanske en och annan 
berättelse och anekdot!

 � AVRESA: 21 maj, 22 maj, 18 aug, 19 aug 
 � PRIS: 1 150 kr
 � I RESAN INGÅR: Bussresa, guidad visning Bo-
gesunds Slott och Vaxholms Fästning, lunch 
och underhållning, besök i Lenas Atelje 

KONST OCH HISTORIA I VAXHOLM

Vi färdas med båt genom kanalen från Gra-
vudden vid Arbogaån till Notholmen i Hjäl-
maren och passerar alla nio slussar på vägen, 
som än idag öppnas för hand precis som för 
400 år sedan  Ombord serveras en lagad god 
lunch samt kaffe och kaka  Stora Sundby är 
ett bebott slott än idag och är nu hem för 
familjen Klingspor som ägt slottet sedan 
1888  Efter guidningen njuter vi av kopp kaffe 
med bröd i den vackra omgivningen 

 � AVRESA: 28 maj och 27 augusti

 � PRIS: 1 095 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, båtresa på 
Hjälmare Kanal inkl  lunch och kaffe samt 
guidning, visning av Stora Sundby Slott och 
eftermiddagskaffe från bussen 

HJÄLMARE KANAL OCH STORA SUNDBY SLOTT

 
Göta Kanal är en lång och oförglömlig upp-
levelse, kanalen har valts till årtusendets 
svenska byggnadsverk  Under vår dagstur 
reser vi på en del av sträckan, från Borens-
berg till Berg via nio slussar och två akveduk-
ter med fartyget m/s Wasa Lejon  Kaptenen 
guidar oss under färden  Lunch serveras 
ombord  Färden går vidare till Kornettgår-
den, ett privat museum som består av upp-
byggda miljöer från svunna tider  Samlingen 
innehåller tusentals bruksföremål från slutet 
av 1800-talet till 1980-talet  Eftermiddags-
kaffe innan hemfärd 

 � AVRESA: 1 juli och 1 augusti
 � PRIS: 1 200kr 
 � I RESAN INGÅR: Bussresa, förmiddagskaffe, 
båtresa inkl  lunch Berg-Borensberg, entré 
och visning av Kornettgården, eftermid-
dagskaffe, reseledare 

GÖTA KANAL OCH KORNETTGÅRDEN

TRÄDGÅRDSMÄSSAN

 � AVRESA: 28 mars   
 � PRIS: 350 kr

SY- & HANTVERKSFESTIVALEN 

 � AVRESA: 15 februari, 24 oktober 
 � PRIS: 350 kr

ANTIKMÄSSAN

 � AVRESA: 15 februari  
 � PRIS: 350 kr 

 � I RESORNA INGÅR: Buss och entré 

Stockholmsmässan 

Teater, konsert & show hittar du på vår hemsida  •  www.hogbergsbuss.se
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Helsingfors och Tallinn 
Historiska Julmarknader 
När julbelysningen tänds på den officiella 
julgatan Alexandersgatan, vet man att 
julen står för dörren  Tomasmarknaden på 
Senatstorget är det vackraste jultorget i 
Helsingfors och har årligen hundratusentals 
besökare 

 I Estland är juletiden den mest betydel-
sefulla på hela året, den har anor från det 
hedniska firandet av vintersolståndet  Jul-
marknader hålls på städernas torg oftast den 
historiska mittpunkten och mötesplatsen och 
idag kan du fortfarande gnugga rygg med 
lokalbefolkningen och njuta av den vintriga 
stämningen på Rådhustorget i Tallinn  

Dag 1   Hemorten–Stockholm
Vi lämnar hemorterna och tar oss till Stock-
holm där Viking Lines m/s Gabriella väntar 
för avgång till Helsingfors klockan 16:30  
Efter inkvartering i våra hytter väntar ett 
fantastiska julbord  Efter maten är det dags 
att utforska båtens hela nöjesutbud 

Dag 2   Helsingfors julmarknad – Tallinn
Vi äter en god frukost innan ankomst till 
Helsingfors klockan 10:10  Vi gör en kort 
rundtur med vår buss innan det är dags att 
ta itu med stadens julaktiviteter  Under julen 
förvandlas Senatstorget till stans populä-
raste julmarknad  Här hittar du allt från finska 
hemslöjdsartiklar till modern julmat  Givetvis 

serveras även rykande het glögg  Ett sten-
kast bort ligger den populära shoppinggatan 
Alexandersgatan med sin berömda julbelys-
ning  Klockan 16:30 äntrar vi vår båt för att 
under två timmar ta oss över Finska viken till 
Estlands huvudstad – Tallinn  Inkvartering på 
vårt hotell innan vår reseledare tar oss med 
för en frivillig middag i gamla staden   

Dag 3   Tallinn
Vi börjar med en rundtur i och utanför Tallinn 
och förflyttar oss därefter till julmarknaden 
som äger rum på Rådhustorget i Tallinn  
Det levande jullandet är pyntat med granar, 
juldekorationer och ljus  Hantverksmästare 
med sina verk, estniska julrätter och drycker, 
allt från blodkorv och surkål till pepparkakor 
och varma juldrycker  Sent på eftermiddagen 
far vi ner till hamnen och Tallink/Silja Lines 
fartyg som avgår klockan 18:00  Inkvartering 
i våra hytter och middag på egen hand  Här 
finns ett stort utbud av restauranger att välja 
mellan samt båtens hela nöjesutbud 

Dag 4   Stockholm – Uppsala
Frukost innan ankomsten till Stockholm 
klockan 10:00  Därefter vidare norrut mot 
respektive hemorter 

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 3 december, 4 dagar

 � PRIS: 3 995 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i insides 
tvåbäddshytt/rum, båtresa Stock-
holm-Helsingfors-Tallinn, Tallinn-Stock-
holm, tre frukost, Julbord dag 1, rundtu-
rer enligt program, reseledare  

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum/hytt 920 kr 
Del i A-hytt 280 kr

 � VALUTA: Euro

 � LOGI: Viking Line m/s Gabriella 
Sokos Hotel Viru, Tallinn 
Tallink/Silja Viktoria 

 � PÅSTIGNINGSORT: Se hogbersbuss se

Viking Line
Resor i samarbete med



Resor i samarbete med   viking line 
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SKÖRDEFEST PÅ ÅLAND
1 DAG

Grödorna mognar, åkrarna gulnar och det 
drar ihop sig till årets upplaga av Skörde-
festen på Åland  Som vanligt bjuder den 
åländska landsbygden in till fest och med 
det, många spännande möten  Detta är 

höjdpunkten på Åland och den åländska 
matkulturens motor och bultande hjärta  
Under två härliga september dagar kan man 
njuta av den åländska landsbygden mitt i 
rikaste skördetid, lära dig om livet på landet, 
handla direkt från producenterna och äta 
fantastiskt god mat baserad på lokala och 
säsongsbaserade råvaror 

MARY POPPINS
Helsingfors Svenska teater
Mary Poppins flyger igen över hustaken i 
London, men det är inne i vår vackra salong 
vi får uppleva det hela som magisk teater 
i en färgsprakande och fantasifylld värld  
Svenska Teatern presenterar stolt en musikal 
med vackra dräkter och detaljrik dekor  Mary 
Poppins, som är bland de största musikal-

satsningarna på Svenska Teatern, har en 
förtrollande historia, oförglömliga låtar och 
bländande dansnummer som redan har char-
mat och fängslat hela världen   

Dag 1   Hemorten – Stockholm
Avresa från hemorten till Stockholm där Viking 
Lines m/s Gabriella väntar med god mat, sköna 
hytter och fartygets hela  nöjesutbud  

Dag 2   Helsingfors
Efter en god natts sömn är vi i Helsingfors  Vi 
tar oss via Senatstorget, gör en kort rundtur 
innan vi anländer till Svenska Teatern där 
föreställningen börjar klockan 12:00  Efter 
föreställningens slut finns det lite tid att 
strosa i Helsingfors för den som så önskar 
eller åka tillbaka med bussen till fartyget 
som avgår klockan 17:15  Vi äter en gemen-
sam middag ombord 

Dag 3   Stockholm – Hemorten
Innan ankomst till Stockholm njuter vi av en 
härlig frukost  Bussen tar oss sedan norrut till 
våra respektive hemorter 

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 20 oktober, 3 dagar

 � PRIS: 2 495 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i tvåbädds-
hytt insides, trerätters skeppsmeny inkl 
två glas vin/öl, två buffé frukost, en 
buffémiddag, teaterbiljett 

 � TILLVAL / PERSON: Del i utsideshytt 150 kr 
Enkelhytt insides 150 kr

 � VALUTA: Svenska kronor och Euro

 � LOGI: Viking Line m/s Gabriella

 � PÅSTIGNINGSORT: Se hogbersbuss se

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 19, 20 september 

 � PRIS: 795 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, båtresa Kapell-
skär–Mariehamn t/r, brunch, lokalguide 
på Åland, Bistro buffé inkl  vin/öl/läsk 
samt kaffe på hemresan 
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KRYSSNING TILL

VISBY OCH ALMEDALSVECKAN
Kryssa med Cinderella till Visby och upplev politikerveckan i Almedalen. En 
kryssning med underbar mat, dryck och nöjen samt möjlighet till både taxfree-
shopping och skön vila i fartygets exklusiva spa. Om Almedalsveckan inte lockar 
är du självklart även välkommen att kryssa för att upptäcka Visby över dagen. 
Det erbjuds olika guidade turer i land samt en transferbuss som tar dig direkt 
från Cinderellas hamnplats till Österport inne i Visby. Turerna och transferbussen 
bokas i förväg.

Dag 1   Hemorten – Stockholm
Fartyget Cinderella avgår från Stockholm 
klockan 17:00  På utresan serveras en 
gemensam Viking Buffé klockan 18:00  
Kvällen är sedan fri till att utforska nöjesli-
vet ombord 

Dag 2   Visby och Almedalen
Efter sjöfrukosten anländer vi till Visby 
klockan 9 30  Njut av en hel dag i Visby! Boka 
en guidad rundtur eller besök folkfesten 
kring Almedalsveckan  En tranferbuss går 
mellan hamnen och Österport för den som 

beställt ett dagkort  Det är ca 1,5 km in till 
centrum, för den som hellre vill promenera  
Fartyget avgår igen mot Stockholm klockan 
20:45  Om du inte vill äta middag inne i Visby 
vill vi rekommendera Cinderellas fantastiska 
Skaldjursbuffé ombord, serveras klockan 
18:00 

Dag 3   Stockholm – Hemorten
Efter en skön sovmorgon serveras brunch 
klockan 09:30  Vi anländer till Stockholm 
klockan 14:30  Här väntar bussen på att köra 
oss den sista biten hem 

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 29/6, 1/7, 3/7, 16/8, 3 dagar

 � PRIS: 2 390 kr / 2 320 kr (16/8)

 � I RESAN INGÅR: Bussanslutning till Stock-
holm t/r, del i insides tvåbäddshytt, buffé 
inkl  vin, öl, läsk och kaffe på utresan, 
sjöfrukost, brunch 

 � TILLVAL / PERSON:  
Utsideshytt    29/6, 1/7, 3/7 450 kr  
 16/8  430 kr 
Enkelhytt 29/6, 1/7, 3/7 1 495 kr  
 16/8  1 420 kr 
Enkelhytt utsides  
 29/6, 1/7, 3/7 1 945 kr 
  16/8  1 850 kr 
Skaldjursbuffé dag 2 kl  18:00   470 kr 
Transfer hamnen – Visby t/r     60 kr

VISBY PANORAMA – BUSSRUNDTUR MED 
GUIDE:  Visby Ringmur, vackra Krusmynta-
gården, Galgberget och Dalmans porten  
3 tim   299 kr 

ROSORNA & RUINERNAS STAD: guidad 
promenad i Visby  2,5 tim   235 kr 

 � ALMEDALEN GÄSTAS AV: 
30 juni – Moderaterna 
2 juli – Liberalerna   
4 juli – Socialdemokraterna

 � PÅSTIGNINGSORT: Se hogbergsbuss se



BRA ATT VETA
För att din resa med oss skall bli så behaglig och trevlig som möjligt, så har vi samlat lite ”Bra att veta”- information nedan. 
Vi ber er även läsa Allmänna- och Särskilda Villkor på vår hemsida

Resegaranti
Högbergs Bussresor AB har ställt den 
lagstadgade resegarantin till Kammarkol-
legiet och följer SRF:s allmänna villkor för 
paketresor 

Dataskyddsförordningen GDPR 2016:679
När du bokar behöver du lämna personupp-
gifter och eventuellt betalkortsuppgifter  
Dessa uppgifter är nödvändiga t ex  för 
att köp skall kunna genomföras eller för 
att du skall kunna erhålla nyhetsbrev och 
information om resor  Genom att handla 
hos oss eller genom att prenumerera på vårt 
nyhetsbrev accepterar du att vi behandlar 
dina personuppgifter för detta ändamål  Vi 
kommer dock inte att använda personupp-
gifter för marknadsföring, försäljning till 
tredje part eller något liknande utan ditt 
medgivande  Du kan själv se vilka uppgifter 
vi sparat om dig genom att logga in på ”Min 
Sida”  Dina uppgifter används bara för att 
kunna genomföra en transaktion som t ex :

• att kontrollera att köparen är den han/hon 
utger sig för att vara

• att hjälpa dig med efterköpsservice
• att erbjuda dig nya tjänster och produkter 

om du så önskar
• att prenumerera på nyhetsbrev och 

katalogutskick
• att uppgifter lämnas till samarbets-

partner i den mån detta erfordras, t ex  
passagerar namn till flygbolag, rederier 
och hotell

• att betalkortsuppgifter lämnas till 
kortföretag för att kunna genomföra 
betalning 

Betala din resa
Efter bokning erhåller du ett deltagarbevis 
med två betaldatum, anmälning och slut-
likvid  Dessa betalas till BG 837-7681, senast 
det datum som står angivet  

KOM IHÅG att alltid ange OCR-nummer  
Du kan även betala din resa med kort eller 
banköverföring på vår hemsida  Använd 
inloggningsuppgifterna som finns på ditt 
deltagarbevis 

På vårt kontor kan du även betala din 
resa med betalkort  Vid bokning nära avresa 
önskar vi att resan betalas med betalkort 
direkt via vår hemsida  Kvitto på mottagen 
betalning skickas inte ut 

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften varierar beroende på 
resans pris och ska betalas senast 10 dagar 
efter bokning för att bokningen ska vara 
definitiv/ bindande  Detta innebär också 
att du godkänner Högbergs Bussresor AB´s 
resevillkor  Anmälningsavgiften dras från 
resans pris  Vid teater och musikresor tar vi 
ut priset för biljetten till evenemanget som 
anmälningsavgift 

Slutbetalning
Slutbetalning ska betalas senast det datum 
som finns angivet på deltagarbeviset  På 
flerdagsresor senast 30 dagar före avresa 

och flygresor senast 60 dagar före avresa  
För dagsresor, teater och musik samt Viking 
Line gäller att resan ska vara slutbetald 
senast 14 dagar före avresa  Vid bokning 
efter att slutbetalningsdatum har passerats 
gäller för samtliga resor omgående betal-
ning av hela beloppet  Kvitto på mottagen 
betalning skickas inte ut 

Bekräftelse/Deltagarbevis/Faktura
Vänligen läs igenom deltagarbeviset så 
snart du erhållit det  Stämmer allt som vi 
kom överens om? Är namnet rätt stavat? 
Detta är ytterst viktigt i samband med 
flygresor  Eventuella felaktigheter måste 
omgående påtalas  Besked om avresetid och 
plats finner du på ditt deltagarbevis 

Avbokning

Flerdagarsresa
• Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före 

avresan: Det inbetalda beloppet återbe-
talas med avdrag för anmälningsavgiften 
som avbokningskostnad  

• Vid avbeställning inom 30–15 dagar före 
avresan: Ska resenären erlägga 25 % av 
resans pris  

• Vid avbeställning senare än 14–8 dagar 
före avresan: Ska resenären erlägga 50% 
resans pris 

• Vid avbeställning inom 7 dagar före 
avresan: Ska resenären erlägga hela 
resans pris 

Dagsresa och Viking Line
• Vid avbeställning tidigare än 15 dagar före 

avresan: Det inbetalda beloppet återbe-
talas med avdrag för expeditionsavgift på 
50:-/pers 

• Vid avbeställning inom 14–8 dagar före 
avresa: Ska resenären erlägga 50 % av 
resans pris 

• Vid avbeställning inom 7 dagar före 
avresan: Ska resenären erlägga hela 
resans pris 

Teater och musikresor
• Vid avbokning av teater och musikresor 

skall kostnaden för biljetten betalas av 
resenären  I händelse av att föreställ-
ningen blir inställd betalas biljettpriset 
tillbaka, dock ej om arrangören har 
gått i konkurs  Vid teaterföreställningar 
kan  rollistan ändras av olika orsaker, till 
 exempel medverkandes sjukdom  

Särskilda avbokningsregler gäller vid 
flygresor 

Prisändringar
Vi förbehåller oss rätten att vid väsent-
liga ändringar av skatter, valutakurser, 
bränslekostnader eller annat oförutsett, 
ändra de i katalogen/ hemsidan givna 
priserna  Vi reserverar oss för eventuella 
tryckfel 

Försäkring och Avbeställningsskydd
Högbergs Bussresor AB handhar inga egna 
avbeställningsskydd eller försäkringar 
utan vi hänvisar till Gouda Försäkringar  

Observera att avtalet gäller mellan Gouda 
Försäkring och dig  Viktigt är att skyddet/
försäkringen tecknas i samband med bok-
ning och betalning av anmälningsavgift  
Försäkringen/skyddet måste tecknas senast 
48 timmar efter första inbetalningen och 
försäkringen betalas direkt till Gouda 

Reseförsäkring
Kontrollera ditt försäkringsskydd innan du 
reser  Kontrollera med ditt försäkringsbo-
lag vad hemförsäkring täcker  Kontrollera 
även med din bank vad som täcks av din 
kortförsäkring 

Sjuk utomlands
Beställ Försäkringskassans EU-kort inför 
din utlandsresa  Beställ kortet i god tid  
Leverans tiden kan vara upp till tio arbets-
dagar 

Platser i bussen
Platserna längst fram håller vi som besöks-
platser, i första hand, till de resenärer som 
hamnar längre bak  Inga platser i bussen är 
bokningsbara 

Kvarglömda saker
Tänk på att kvarglömda saker kan vara 
svåra att återfå  Vi har mycket begränsade 
resurser till efterlysning  Kontrollera därför 
mycket noggrant hotellrum, restaurang och 
buss innan du lämnar dessa  Högbergs Buss 
AB tar inget ansvar för glömda saker men vi 
hjälper dig gärna men förbehåller oss rätten 
att ta ut en expeditionsavgift på 100 kr (exkl  
porto/frakt) för arbetet med efterforskning 
och vidarefordran  Efterlysningen bör ske 
snarast efter hemkomst till vårt kontor på 
tel: 018-10 25 00  Kvarglömda saker i våra 
bussar sparas i en månad 

Specialkost
Önskemål om speciell mat, till exempel 
gluten eller laktosintolerans, skall meddelas 
vid bokning och även till rese ledaren/ 
chaufför under resans gång  Vi framför alltid 
era önskemål till varje hotell/båt/restaurang 
men man kan aldrig lämna garanti för att 
det fungerar överallt  Vi rekommenderar 
t ex  att man tar med sig eget bröd om man 
är glutenintolerant 

Gäster med funktionshinder
Tänk på att flera resmål besöks till fots, då 
bussen inte kan köra överallt  Eventuella 
funktionshinder meddelas i samband med 
bokning så att vi kan hjälpa till vid val av 
resa och kunna avråda från olämpliga res-
mål  Bussresor kan ofta vara svåra för rörel-
sehindrade och tyvärr är få hotell i utlandet 
anpassade efter svenska handikappnor-
mer  Vi rekommenderar därför att ta med 
någon på resan som kan hjälpa till med det 
praktiska, eftersom vår reseledare/chaufför 
måste tänka på samtliga resenärer och inte 
kan ägna alltför mycket tid åt en enskild 
resenär  Våra bussar är inte utrustade med 
lift eller liknande  Gäst med funktionshinder 
måste själv kunna gå ombord på bussen  Vår 
personal bär inte 

ID, Pass och Visum
Inom Norden behövs inget pass, men du 
skall alltid ha med en giltig legitimation, 
utfärdat av svensk myndighet  På resor inom 
EU är Pass/Nationellt ID-kort obligatoriskt! 
Varje resenär är själv skyldig att kontrollera 
att passet/legitimationen är giltigt minst t o 
m hemkomst  Förvara passet lättillgängligt 
i handbagaget  OBS! på resor med båt är ID/
Pass obligatoriskt, Annars kommer man inte 
ombord  I de fall där visum behövs meddelas 
detta vid bokningstillfället  Vid flygresor är 
pass alltid obligatoriskt 

Flygresa
Vi skickar dig flygbiljett eller elektronisk 
flygbiljett samt övrig information i god tid 
före avresa  Stavningen av ditt namn på 
flygbiljetten måste vara densamma som i 
ditt pass  Det är viktigt att du kontrollerar att 
ditt namn är rättstavat redan när du får ditt 
deltagarbevis efter bokningen  Flygbolagen 
tar ut en avgift för ändring av namn och 
stavning  Vi kan därför bli tvungna att debi-
tera dig vid eventuella ändringar 

Jourtelefon
När kontoret har stängt, under kvällstid och 
helger, kan du vid brådskande ärenden (ex  
avbokning av nära anstående resa) nå oss 
på följande nummer: 070-330 60 20  Skulle 
något krångla, till exempel i samband med 
avresa och du behöver brådskande hjälp 
kan du även nå oss på samma nummer  
Respektera att jourtelefonen endast är 
till för akuta ärenden  Nybokningar eller 
ändringar i din redan bokade resa får vänta 
till nästkommande vardag, öppet mån–fred 
09 00–16 00  Telefon: 018-10 25 00 

Inställda resor
Vi försöker i möjligaste mån få iväg alla våra 
resor men skulle antalet anmälningar bli 
färre än 22 personer kan vi tyvärr tvingas 
ställa in den planerade resan  För mer infor-
mation om inställande av resor, arrangörens 
och resenärens ansvar mm hänvisar vi till 
Allmänna Resevillkor  Inställd resa skall med-
delas resenären senast två dagar före avresa 
vid dagsresor och tio dagar före avresa vid 
flerdagarsresor  Resan kan även ställas in 
på grund av Force Majeure eller andra oför-
utsedda händelser som kan förhindra eller 
äventyra resans genomförande 

Reklamationer
Vi hoppas att du inte ska finna anledning 
till klagomål  Men om så är fallet ska du 
omgående under resan anmäla fel och bris-
ter till vår personal på resan, så att vi har 
möjlighet att avhjälpa felet  Anmärkningar 
eller reklamationer som ej kunnat åtgärdas 
under resan bör snarast, dock inom sju 
dagar efter hemkomsten, framställas skrift-
ligen till oss 

PÅSTIGNINGSORTER
Här finner du våra upphämtningsplatser  
Observera att det alltid är ditt deltagarbevis 
som gäller  

En del resor kan ha av  vikande upphämt-
ningsplatser  Se hemsidan hogbergsbuss.se 

TABELL E18
Uppsala  Stationsgatan ReseC  hpl E3
Ramstalund  Macken
Enköping  Gustav Adolfsplan/Källgatan
Västerås  ReseCentrum hpl i
Hallstahammar  OKQ8 Västeråsvägen 1
Köping  Skinngubben Ringvägen 75
Arboga  Dinners E18
Örebro  Scandic Hotel Väst

TABELL ARLANDA
Västerås  ReseCentrum hpl i
Enköping  Gustav Adolfsplan/Källgatan
Ramstalund  Macken
Uppsala  Stationsgatan ReseC hpl E3
Knivsta  hpl AR
Arlanda
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HÖGBERGS BUSSRESOR AB, KYRKÄNGSVÄGEN 9, 755 91 UPPSALA 
Telefon: 018-10 25 00  •  info@hogbergsbuss se  •  www hogbergsbuss se  

Följ oss gärna på Facebook 

Vi förbehåller oss rätten att justera priser vid väsentliga förändringar av skatter, valutakurser, 
bränslekostnader eller annat oförutsett  Vi reseverar oss även för tryckfel  Se vidare våra  

Allmänna och Skärskilda Resevillkor på vår hemsida ww hogbergsbuss se

Välkommen ombord!

B

Mot okänt mål NYHET!

Hemliga resan
Kan man köpa grisen i säcken? Ja, det anser vi på Högbergs Buss eftersom detta är ett fascinerande 
resmål som vi gärna åker till privat! Det är inget ”vanligt” resmål som finns i vår katalog eller har 
funnits men det ska vi ändra på i framtiden. Är det resan som är viktigare än själva målet? På denna 
resa kan vi nog säga att det är både och! Packa en resväska, ta fram passet och känn er välkomna 
på vår buss mot okänt resmål, ni kommer inte att ångra er!  

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 23 maj, 5 dagar

 � PRIS: 6 995 kr

 � I RESAN INGÅR: bussresa, dubbelrum/hytt, 
alla utflykter och inträden till diverse hem-
liga, trevliga och spännande arrangemang, 
fyra middagar, fyra frukostar, två luncher, 
lokalguider och reseledare 

 � TILLVAL PER PERSON: Enkelrum/hytt 950 kr

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18
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