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För mer information och bokning besök 
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2017 är ett speciellt år för Byberg 
& Nordin, vi fyller nämligen  
90 år. Det var i maj 1927 som min 
pappas styvfar August Nordin 
fick tillstånd att köra en turbil 
med släp från Nordingrå till  
kajen i Lugnvik, drygt tre mil 
bort. En turbil blev en buss och  
en buss blev flera. Idag är vi en  
av de stora aktörerna på buss-
marknaden, men vi sätter stor 
vikt vid att fortfarande vara ett 
familjeföretag med kvalitet och 
omtanke som ledord.
 
Att ordna gruppresor med buss var 
vi tidiga med. Min pappa Gotte 
körde den första resan redan 
1956 då han tog med ett gäng 
glada resenärer på ett månads-
långt äventyr runt Europa. Så 
småningom började vi göra 
ett litet reseprogram som 
min mamma Gertrud 
tryckte på skolans 
stencilapparat. 

Den katalog du nu 
håller i din hand 
är något mer 
omfattande, men 
grundtanken är 
densamma. Vi  
vill med våra  
kunskaper och höga 

service erbjuda förstklassiga reseupp-
levelser.
 
I årets program finns de gamla tro- 
tjänarna som varit med i princip  
sedan vi började med programresor.  
Att uppleva våren i Holland när  
tulpanerna står i blom är en upp-
levelse alla bör unna sig. Våra resor 
till Norge blir nästan alltid fullbokade 
och visst är det något speciellt vårt 
grannland har att erbjuda.
 
Nyheter i årets program är två nya 
resmål på Balkan – Montenegro och 
Krk. Det är två resor där vi får  

kombinera intressant historia  
med lata dagar i härligt väder.

För den som vill ha en kortare 
resa men ändå få maximal 
avkoppling är resan med 

Birkas fina kryssningsfartyg  
till Lübeck ett bra tips. 

 I  samarbete med Ekman  
Resor har vi också för 
första gången en resa 
till Sydafrika. Det är en 
fantastiskt fint upplagd 
resa som ger dig det bästa 
av landet.
 
Jag måste också lyfta fram 
Italien, som är min egen 
favorit bland våra resor. 

Jag åkte själv den resan som resele-
dare eller chaufför många gånger på 
80- och 90-talen och det är tråkigt att 
tiden numer inte riktigt räcker till för 
att åka. 

En espresso på någon liten piazza i 
närheten av Petersplatsen i Rom är 
ett minne att återvända till under 
gråslaskiga dagar.

Oavsett vilken av våra resor ni  
väljer kan vi garantera att det  
blir en fin upplevelse. Vi må vara  
90 år, men vi har inga planer på  
att sakta ner.
 
Välkomna in i vårt program och  
ut i världen.
 

90 år av upplevelser

tomas byberg

Kontakta oss så hjälper 
vi dig med din resa!
 
Ring oss på 010-7220300 eller 
besök www.bybergnordin.se

Anne Mirwa

Malin

Anne-Li

Pernilla Joakim
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90 år av upplevelser

AllA resor

h o t E L L s y M B o L E R

   Restaurang        Bar                         Telefon

  TV   Pool                      Hiss

  Hårtork                    Wi-Fi 
 

Hotellen i detta program är samtliga av jämn och hög  

standard. Hotellstandarden kan variera mellan olika  

länder. Vi har därför valt att göra en egen värdering av  

våra hotell:
 	 Enkel klass 	 		 Mellanklass 
		 Bra mellanklass  	 Hög klass 
		 Lyxklass 

R E s M å L                                      DAt u M             s I DA

A P R I L

Holland 19/4 4-5

M A J

Gardasjön   3/5 6-7

J u N I

Nordkap med Hurtigruten 25/6 8-9

J u L I

Göteborg m. Lotta på Liseberg 2/7 10

Östergötland med Göta Kanal 4/7 11

Värmland 9/7 12

Bornholm 9/7 13

Hurtigruten m. Inlandsbanan 15/7 14-15

Irland 16/7 16-17

Norge med Flåmsbanan 23/7 18-19

Hurtigruten med Trollstigen 24/7 20

Hemlig resa 29/7 21

A u g u s t I

Skåne & Österlen   5/8 22

Gotland   9/8 23

Wien & Bratislava med Donau 19/8 24-25

Kultur- & historieresa 26/8 26-27

Portugal 29/8 28-29

s E P t E M B E R

Mosel & Pfalz 7/9 30-31

Kroatien - sol, bad & historia 13/9 32-33

Italien i våra hjärtan 15/9 34-35

Italienska & Franska Rivieran 17/9 36-37

Ålands Skördefest 21/9 38-39

Krk 22/9 40-41

Montenegro 30/9 42-43

o K t o B E R

Playa de Europa 1/10 44-45

Sicilien 17/10 46-47

D E C E M B E R

Julmarknad i Tallinn 7/12 48

ö V R I g t

Birka Långkryssning 4/6 49

Sydafrika 26/9 50-51

Sparesor 52

Konsert- & teaterresor 53

 

NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, samt förändringar.

BILDKÄLLoR: www.pixabay.com, www.shutterstock.com,  

www.rottnerospark.se, Inlandsbanan, www.gotalejon.se, 

www.birka.se

Budapest

NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!

Montenegro sid 42

Wien sid 24

sicilien sid 46

Inlandsbanan sid 14
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Buss. till det blomsterfagra
lilla landet holland tar vi Er
med på denna årligen åter- 
kommande resa. Vi får se 
hisnande blomsterprakt och 
Amsterdam med sina kanaler 
och utsmyckade gamla hus.  
Vi besöker också en porslins- 
fabrik och blomsterparken  
Keukenhof. som kronan på  
verket får vi bevittna den  
fantastiska blomsterkarne- 
valen.

Dag 1 (onsdag 19 april) Vi åker
tidigt från hemorten och stannar 
vid Rasta Tönnebro Värdshus för 
frukost. I Örebro stannar vi för 
kaffe och smörgås innan vi  
anländer till Göteborg för att kl. 
18.45 vara ombord på Stena  
Lines båt. Vi äter gemensam  
middag ombord. Vi kan sedan  
roa oss med dans eller shopping 
innan vi drar oss tillbaka till  
våra hytter.

Dag 2 (56 mil) Vi får en stadig
frukost på båten innan vi anländer 
till Tyskland. Vi kör Autobahn förbi 
Hamburg och genom Elbetunneln,
tar motorvägen förbi Bremen till 
Wildeshausen och svänger sedan 

av på mindre vägar mot Holland. 
Via Hengelo och Apeldoorn kommer 
vi till Den Haag, där vårt hotell
ligger. Middag äter vi på hotellet.

Dag 3 (15 mil) Frukost. Idag ska
vi besöka den berömda porslins- 
fabriken i Delft, se den sagolikt
vackra målningen ”Panorama
Mestag” samt den välkända
blomsterparken Keukenhof.  
Efter en makalös resa genom de 
oändliga blomsterfälten åter- 
vänder vi till hotellet för middag.

Dag 4 (12 mil) Efter frukost får
vi vara med om resans stora  
begivenhet blomsterkarnevalen. 
Att se alla ekipage som är smyck- 
ade med levande blommor och 
känna doften av dem är en upp- 
levelse utöver det vanliga. När  
vi sett alla konstnärliga och på- 
hittiga ekipage rulla iväg åker  
vi till Amsterdam. Staden har en 
miljon invånare och är byggd på  
ett 90-tal öar som binds samman 
av över 6000 broar.

Vi gör en guidad rundtur med 
båt och får några timmars egen 
tid innan vi återvänder till Den 
Haag för middag på någon mysig 
restaurang.

Dag 5 (27 mil) Vi lämnar nu vårt  
hotell och åker till Broek in Vater-
land, där vi får se träskotillverk-
ning. Färden går vidare till den 
pittoreska fiskebyn Vollendam  
där många av invånarna klär sig  
i nationaldräkt. Vi åker sedan över 
den märkliga Zuiderzeevallen som 
förbinder norra Holland med  
Friesland.

Halvvägs på denna vall finns ett 
utsiktstorn. Vi stannar en stund
och beundrar byggnadsverket och
där passar vi även på att fika. Mot 
kvällningen kommer vi fram till 
Groningen. Här tar vi in på vårt 
hotell, där vi också äter middag.

Dag 6 (43 mil) Efter frukost kör vi 
mot den tyska gränsen och kommer 
fram till Kiel. Här kan vi shoppa  
på Citti Markt innan vi går ombord 
på Stena Lines båt som ska ta oss 
hem till Sverige. Middag äter vi 
ombord och kan sedan roa oss  
eller låta oss vaggas till sömns.

Dag 7 Innan båten lägger till i 
Göteborgs hamn har vi ätit frukost. 
Därefter har vi bara den sista biten 
kvar. Vi gör raster för kaffe och  
mat och innan dagen är slut är vi 
hemma igen.

med blomsterkarnevalen
Holland
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7 DAgAR – AVREsEDAg 19/4

10 555:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och båtresor,
del i tvåbäddshytt, inkvartering i 
dubbelrum. Frukost och middag 
alla dagar samt kaffe med bröd alla 
resdagar. Lokalguider, entréer och 
reseledares tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 1 710:-
ENKELhyttstILLÄgg: 500:-
VALutA: Euro
AVREsEtID: A
hEMKoMsttID: F

hotELL:
the haugue Marriott hotel
Vår bedömning: 

Johan de Wittlaan 30, Den Haag.
Tel: +31 703525354
326 rum. 9 vån.
Läge: Utkanten av staden.

      
www.marriott.com

Mercure hotel groningen  
Martiniplaza
Vår bedömning: 

Expositielaan 7, Groningen.
Tel: +31 851761949
151 rum. 8 vån.
Läge: 2 km från centrum.

     
www.mercure.com

Holland

Amsterdam
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Buss. gardasjön är beläget i 
gränslandet mellan Alperna  
och det norditalienska slätt- 
landet. här finns allt - frodig 
växtlighet, milda vindar,  
underbara landskap och ett 
rikt kulturliv. De välkända  
vindistrikten Bardolino och 
Valpolicella samt städerna 
Verona och Venedig är platser 
som är väl värda ett besök. Vi 
får även möjlighet att besöka 
greve Lennart Bernadottes 
blomsterö, Mainau, som finns 
beläget i den vackra Bodensjön.

Dag 1 (onsdag 3 maj) Avresa från 
hemorten tidigt på morgonen. Vid 
Rasta Tönnebro Värdshus äter vi 
frukost innan vi lämnar E4:an och 
viker av mot Västerås. I Örebro blir 
det kaffe och smörgås från bussen. 
Kl. 18.45 avgår Stena Lines färja 
från Göteborg och väl ombord äter 
vi middag innan vi kryper till kojs.

Dag 2 (60 mil) Efter ankomst till 
Kiel och en härlig frukost ombord 
kör vi vidare genom Tyskland. Flera 
stora städer som Hamburg, Han-
nover, Kassel och Fulda sveper förbi 
utanför bussfönstret. I Würtzburg, 
huvudort i vindistriktet Franken, 

blir det övernattning och middag.

Dag 3 (68 mil) Frukost. Nu är det 
åter dags att ge sig ut på Autobahn. 
Vi lämnar Würtzburg och färden 
går bland annat förbi Ulm vars 
domkyrka har världens högsta 
kyrktorn. Nu börjar vi skymta 
alpmassivet och når snart gränsen 
mellan Tyskland och Österrike. Den 
kända vintersportorten Garmisch-
Partenkirchen passeras och i Inns-
bruck lämnar vi tillfälle för lunch 
innan vi fortsätter till Bardolino 
och vårt hotell där vi ska bo i fem  
nätter. Middag på hotellet.

Dag 4-7 De närmaste dagarna  
kommer vi få uppleva fantastiska 
saker: vinprovningar i Bardolino 
och Valpolicella, en endagsutflykt 
till Venedig och självklart njuta av 
den sköna miljön. Venedig behöver 
väl inte någon närmare beskriv-
ning. Det är en plats man bara 
måste uppleva. Kanalerna som är 
förbindelselänk i staden och gon-
dolerna. Ja, mer romantiskt kan 
det inte bli. Verona är en av Italiens 
vackraste städer med en amfitea-
ter mitt i centrum. Shakespeares 
drama Romeo och Julia utspelades 
här och vi tittar naturligtvis på  
den kända balkongen. Frukost  
och middag äter vi på hotellet.

Dag 8 (42mil) Efter frukost lämnar 
vi Bardolino och åker till Milano, 
där vi tar en titt på staden med  
den kända operan La Scala, den 
mäktiga katedralen Duomo och 
mycket mer. Därefter åker vi via 
Como till Lugano, även kallats 
Schweiz Monte Carlo, eftersom det 
finns två casinon här. Staden, som 
ligger vid den vackra Luganosjön, 
är väldigt lik en italiensk stad med 
många mysiga fik och affärer. Nu 
återstår bara den sista etappen till 
vårt fina hotell i Feldkirch, där vi 
ska bo i två nätter. Middagen äter  
vi på hotellet.
    
Dag 9 (18 mil) Frukost. Idag kom-
mer en av resans höjdpunkter, 
besöket på Greve Lennart Ber-
nadottes blomsterö, Mainau. Här 
på Greve Bernadottes ö, som är 
45 hektar stor, får vi beundra de 
vackra anläggningarna och njuta 
av en fantastisk växtlighet. Under 
den här tiden blommar rhododen-
dron och de tidiga rosorna. När vi 
är nöjda vänder vi åter till Feld-
kirch och nu har vi egen tid till att 
utforska staden innan middagen 
väntar på hotellet.
　
Dag 10 (75 mil) Vi lämnar Feldkirch 
efter frukost och åker via Frank-
furt upp till Hildesheim. Under 

med Venedig och blomsterön Mainau

Gardasjön
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dagen har vi gjort ett lunchuppe-
håll i Heidelberg och där har  
vi bland annat tittat på den mäk-
tiga slottsruinen samt världens 
största vinfat som är tillverkat av 
130 ekstammar och är över åtta 
meter långt, sju meter brett och  
har en volym på 221 726 liter. Vi 
inkvarterar oss på vårt hotell och 
äter middag.

Dag 11 (27 mil) Nu börjar vi den 
sista etappen på utländsk mark. 
När vi ätit frukost åker vi upp till 
Kiel, där vi gör ett stopp på Citti 
Markt. Här kan vi göra de sista 
inköpen innan vi går ombord på 
Stena Lines färja som tar oss över 
till Göteborg. Färjan avgår kl. 18.45 
och vi inkvarterar oss i våra hytter 
samt äter middagsbuffé ombord.

Dag 12 Hemresedag. Efter vår 
sjöfrukost börjar vi resan norrut. 
Vi gör lämpliga stopp för fika på 
vägen hem. På värdshuset i Tön-
nebro äter vi en tvårätters middag 
innan vi kommer åter till respek-
tive hemort på kvällen.

12 DAgAR – AVREsEDAg 3/5

14 975:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och båt- 
resor. Del i tvåbäddshytt. Inkvar-
tering i dubbelrum. Frukost och 
middag alla dagar samt kaffe och 
bröd från bussen på resdagarna. 
Vinprovningar, lokalguider samt 
reseledares tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 1 500:-
ENKELhyttstILLÄgg: 500:-
VALutA: Euro
AVREsEtID: A
hEMKoMsttID: F

hotELL:
Post-hotel
Vår bedömning: 

Mergentheimer Strasse 162-168, 
Würtzburg.
Tel:  +49 93161510
70 rum. 3 vån.
Läge: 3 km från centrum.

     
www.posthotel-wuerzburg.de
 
hotel Idania
Vår bedömning: 

Via Marconi 18, Bardolino.
Tel: +39 0456210122.
86 rum. 3 vån. Läge: 500 m från 
Gardasjön.

      
www.hotelidania.com

Best Western Central hotel  
Leonhard
Vår bedömning: 

Leonhardsplatz 2, Feldkirch.
Tel: + 43 552274600
92 rum. 5 vån.
Läge: Centralt.

       
www.central-hotel-leonhard.at
                        
Novotel hildesheim
Vår bedömning:  

Bahnhofsallee 38, Hildesheim.
Tel: +49 512117170
120 rum. 2 vån. 
Läge: Centralt.

       
www.novotel.com/Hildesheim

Gardasjön
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Buss. Följ med på en resa till 
Europas tak eller Europas  
sista utpost mot norr, Nordkap. 
upplev Norge när det är som 
mäktigast. Vi gör en halvdags-
tur med hurtigruten från Øks-
fjord till tromsø. har vi tur får 
vi även se midnattssolen.

Dag 1 (söndag 25 juni) Vi startar 
på morgonen och följer kustvägen 
norrut. Vi stannar och dricker kaffe 
från bussen och äter senare lunch  
i Skellefteå. Lagom till middag är  
vi framme i Haparanda på Stads-
hotellet, där vi ska övernatta.

Dag 2 (31 mil) Efter frukost fortsät-
ter vi resan norrut. Vi följer Torne-
dalen mot Kukkolaforsen, som är 
ett av Torneälvens vildaste partier. 
Vi stannar till och tar en titt på 
vattnets virvlar. Efter lunch passe-
rar vi Polcirkeln och åker nu på den 
finska sidan norrut mot Enontekiö. 
Övernattning och middag på cen-
tralt belägna Hotel Jussan Tupa.

Dag 3 (41 mil) Vi börjar dagen med 
att åka till Kautokeino för ett besök 
i Juhls Silvergalleri. Detta är en 
arkitektonisk sevärdhet i sig,  
uppbyggd under 40 år av Frank  
och Regine Juhls.

Denna Finnmarksviddas första  
silversmedja erbjuder både moder-
na och traditionella smycken från 
egen verkstad. Vi fortsätter via 
Karasjok upp mot Nordkap. Vi kör 
under havet till Magerøya och 
checkar in på vårt hotell i Hon-
ningsvåg. Vi samlas till middag  
på hotellet och åker sedan upp  
till Nordkapsklippan. Att stå här,  
på den 307 meter höga klippan,  
och titta ut över havet är som att 
vara vid världens ände. Det är en 
otroligt mäktig känsla! Vi besöker
även Nordkapshallen, ett stort  
turistcentrum med filmvisning,  
bar, restaurang och souvenir- 
butiker. Vid 01-tiden vänder vi  
åter till hotellet.

Dag 4 (31 mil+båtresa) Tidig  
frukost och avresa söderut längs  
de vackra fjordarna i Finnmark.  
Vi gör ett lunchuppehåll i Alta och 
åker sedan till Langfjordbotn och 
tar av mot Øksfjord. Nu väntar 
en ny höjdpunkt på vår resa, en 
drygt sju timmar lång färd med 
Hurtigruten längs öar och fjordar 
till Tromsø – Ishavsstaden. Denna 
båttur kallar norrmännen ”Norges 
riksväg 1” eller ”världens vackraste 
sjöresa”. Avresan sker kl. 15.45 och 
längst med vägen serveras vi mid-
dag. Vid ankomst till Tromsø, strax 

före midnatt, möter vår buss upp 
på kajen och tar oss till vårt hotell 
för övernattning.

Dag 5 (42 mil) Efter frukost på 
hotellet lämnar vi Tromsø och åker 
söderut. Färden går längst med de 
vackra fjordarna. Vyerna utanför 
bussfönstret är otroliga. I Björkvik 
viker vi av mot Bogen och kommer 
fram till Melbu där vi tar färjan 
över till Lofoten och Svolvaer för 
övernattning och middag.

Dag 6 (15 mil+båtresa). Frukost på 
hotellet. Nu möter en lokalguide 
upp och visar oss det mesta och det 
bästa av Lofoten. Här sträcker sig 
höga fjäll ut mot havet, fjordar med 
de mest fantastiska havsklipporna, 
ljusa stränder och gröna marker. 
Vi besöker bland annat Reine som 
korats till Norge vackraste små-
stad. Innan färjan avgår kl. 19.30 till 
Bodø har vi ätit middag på Lofoten. 
Båtturen tar sedan cirka tre tim-
mar. Vi får njuta av makalösa vyer 
i kvällssolen. När vi kommer iland 
efter den härliga färden åker vi till 
vårt hotell.

Dag 7 (30 mil) Vi smälter upple-
velserna från gårdagen med en 
sovmorgon. Vi lämnar Bodø och 
åker till Storfjord. Här tar vi 95:an 

med hurtigruten och Lofoten

Nordkap
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som går genom Junkerdalen och 
så småningom kommer vi fram till 
Arjeplog, där vi inkvarterar oss på 
Hotell Lyktan. Middag på hotellet.

Dag 8 Direkt efter frukost besöker 
vi det berömda Silvermuséet, där 

det väntar en guidad visning. De 
har flera utställningar med allt 
från silver- och malmbrytningen 
till nybyggarnas liv på 1700-talet 
och samernas spännande historia. 
I butiken kan vi inhandla hantverk 
och silversmide. Efter besöket fort-

sätter vi Silvervägen ner mot Boli-
den. Efter ett par raster, stannar vi 
i Umeå för att äta vår avslutnings-
måltid. Därefter återstår bara den 
sista biten till respektive hemort.

8 DAgAR – AVREsEDAg  25/6

13 990:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och båtresor, 
inkvartering i dubbelrum. Frukost 
och middag alla dagar samt kaffe 
med bröd alla resdagar. Entréer och 
reseledares tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 2 790:-
VALutA: Norska kronor, Euro
AVREsEtID: D
hEMKoMsttID: G
hotELL:

haparanda stadshotell
Vår bedömning: 

Torget, Haparanda.
Tel: 0922-11490. 92 rum. 3 vån.
Läge: Centralt.

     
www.haparandastadshotell.se 

hotel Jussan tupa
Vår bedömning: 

Ounastie 140, Enonteikö.

Tel: +35 816521101
 30 rum. 2 vån. Läge: Centralt.

    
www.jussantupa.fi/sv
 
scandic honningsvåg
Vår bedömning: 

Nordkappgata 4, Honningsvåg.
Tel: + 47 78472888
174 rum. 2 vån.
Läge: Centralt vid havet.

      
www.scandichotels.se
 
scandic Ishavshotell
Vår bedömning: 

Fredrik Langesgate 2, Tromsø.
Tel: +47 77666400
180 rum. 6 vån. Läge: Centralt.

     
www.scandichotels.se
 

thon hotel Lofoten
Vår bedömning: 

O J Karrbøs vej 5, Svolvaer.
Tel: +47 76049000
133 rum. 9 vån. Läge: Vid fjorden.

      
www.thonhotels.no
 
scandic havet
Vår bedömning: 

Tollbugata 5, Bodø.
Tel: +47 75503800
234 rum. 17 vån. Läge: Centralt.

      
www.scandichotels.se

hotell Lyktan
Vår bedömning: 

Lugnetvägen 4, Arjeplog.
Tel: 0961-61210
59 rum. 2 vån. Läge: Centralt.

    
www.hotellyktan-arjeplog.se

Nordkap

Nordkap
lofoten
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Buss. Västkustens stora pärla 
heter göteborg! En charmig 
liten storstad fylld med grön-
ska, göteborgshumor och fina 
nöjesstråk. Kal och Ada hälsar 
oss hjärtligt välkomna!

Dag 1 (söndag 2 juli) Avresa från 
respektive hemort tidig morgon. 
Vi stannar på Rasta Tönnebro 
Värdshus och äter frukost innan 
resan fortsätter söderut. I Örebro-
trakten stannar vi och dricker  
kaffe och äter smörgås från bus-
sen. Nu återstår den sista biten  
ner till Göteborg och vårt centralt  
belägna hotell där vi ska bo i  
fyra nätter. Middag på hotellet.

Dag 2 (5 mil) En lokalguide möter 
upp vid hotellet och tar oss med  
på en tre timmar lång rundtur  
i Göteborg. Vi kommer bland an-
nat att få se Göteborgs paradgata 
Kungsportsavenyn, Feskekörka, 
Saluhallen, Masthuggskyrkan, 
Botaniska trädgården och många 
andra kända sevärdheter. Där- 
efter är dagen fri och vi samlas  
vid 16-tiden för att åka till Lise- 
berg för att få vara med på direkt-
sändningen av ”Lotta på Liseberg”. 
Sändningen börjar kl. 20.00, men 
man bör vara där i god tid så att 
man får bra sittplatser. 

Det finns många restauranger på 
Liseberg, så var och en äter mid-
dag efter tycke och smak. Efter att 

sändningen är klar samlas vi vid 
bussen vid 22-tiden och åker till 
hotellet.

Dag 3 Efter frukosten gör vi en 
kanaltur med de kända Paddan- 
båtarna så att vi även får se  
Göteborg från sjösidan. Efter- 
middagen fri för att själva ut- 
forska Bohusläns pärla. Middag 
äter vi på hotellet.

Dag 4 (8 mil) Frukost. Idag skall 
vi uppleva två av de mest kända 
öarna i Göteborgs södra skärgård, 
Brännö och Styrsö. Från Salthol-
men åker vi först till Brännö och 
vår lokalguide tar oss med på en 
promenad på den stora och bördiga 
ön. Vi får se den berömda bryggan 
som Lasse Dahlquist sjöng om i  
låten ”Dans på Brännö brygga”.  
Efter en kort båtresa kommer vi 
iland vid Styrsö-Bratten som är  
en liten anrik badort där Göte-
borgssocieteten förr residerade  
på Badhotellet. Vi går på de bil- 
fria smala vägarna över till det 
idylliska gamla fiskeläget Styrsö-
Tången. 

Hela ön är mycket pittoresk med 
fin skärgårdsbebyggelse. Däref-
ter åker vi åter till hotellet. Under 
dagen har vi lämnat tid för lunch. 
Eftersom det är sista kvällen i  
Göteborg äter vi en tvårätters 
middag på Restaurang Jungman 
Jansson.

Dag 5 Hemresedag. Vi lämnar 
Göteborg efter frukost och reser 
norrut. Med lämpliga raster för 
mat och kaffe är vi hemma åter i 
kvällningen.

göteborg
med ”Lotta på Liseberg”

 5 DAgAR – AVREsEDAg 2/7

6 950:-
I PRIsEt INgåR: Bussresa. Inkvar-
tering i dubbelrum. Frukost alla 
dagar samt middag alla dagar 
utom dag 2. Kaffe och bröd alla 
resdagar. Lokalguider, utflykter 
och entréer enligt program.  
Reseledares tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 1 320:-
AVREsEtID: A 
hEMKoMsttID: F

hotELL: 
Comfort hotel göteborg
Vår bedömning: 

Skeppsbroplatsen 1, Göteborg.
Tel: 031-7522800
72 rum. 6 vån.
Läge: Vid Göta Älv. Centralt.

    
www.nordicchoicehotels.se

NYHET
        2017!      

Botaniska trädgården
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göteborg

Buss. Med Linköping som bas
får vi ta del av östergötlands
sevärdheter. En tur på göta
Kanal och brunnsatmosfär i 
Medevi är några av upplevel-
serna på denna resa.

Dag 1 (tisdag 4 juli) Vi startar
som vanligt i god tid och åker E4
ner mot Hudiksvall där vi dricker
morgonkaffe. Nästa uppehåll blir  
på Rasta Tönnebro Värdshus, där  
vi äter lunch. Via Sala, Köping och 
Katrineholm kommer vi till Linkö-
ping. Här ska vi bo i tre nätter.  
Middag äter vi på hotellet.

Dag 2 (2 mil) Efter frukost ger vi
oss ut på en guidad rundtur i  
Linköping. Turen avslutas med  
en intressant promenad i Gamla 
Linköping. Eftermiddagen fri för 
shopping, museibesök eller varför 
inte ta en kopp kaffe på någon  
trevlig uteservering. Middag på 
hotellet.

Dag 3 (17 mil) Efter frukost är det 
dags för turen på Göta Kanal. Med 
m/s Wasa Lejon får vi uppleva en av 
de vackraste delarna av kanalen. Vi 
åker från Bergs slussar till Borens-
berg.  

Färden går genom levande lands-
bygd med hus och herresäten från 
1700- och 1800-talet. Sammanlagt 
passeras nio slussar och två av  
Sveriges tre akvedukter. Under 

färden äter vi lunch ombord. Vid 
14-tiden anländer vi till Borensberg, 
där vår buss väntar.

Den tar oss till Vadstena, där vi 
tittar på slott och kloster. En guidad
tur med rundturståget står sedan
på programmet innan vi åker
till anrika Medevi Brunn. Vi äter
middag, får en visning av anlägg-
ningen och får lyssna på brunns-
orkestern. Vi får även ”dricka 
brunn” och vara med i ”grötlunken”, 
en mer än 100-årig sed. Med stan-
dar och orkester i täten tågar man 
genom brunnsområdet. Efter ännu 
en spännande dag återvänder vi till 
vårt hotell. 

Dag 4 Efter frukost börjar vi resan
hemåt. Vi passar på att göra en 
avstickare till Rejmyre glasbruk,
där vi får se tillverkning och har 
möjlighet att handla i butiken. Efter
besöket åker vi vidare via Enköping
och Uppsala till värdshuset i  
Tönnebro för en avslutningsmåltid.
Därefter återstår bara sista biten
hem.

Östergötland
med göta kanal

4 DAgAR – AVREsEDAg 4/7

5 985:-
I PRIsEt INgåR: Bussresa, båtresa 
på Göta Kanal med lunch ombord, 
inkvartering i dubbelrum. Frukost, 
middag och kaffe med bröd alla 
dagar. Lokalguider, inträden och 
reseledares tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 1 230:-
AVREsEtID: C
hEMKoMsttID: F -2 tim
hotELL:
scandic hotel Linköping City
Vår bedömning: 

Gamla Tanneforsvägen 51,  
Linköping.
Tel: 013-4955400
5 vån. 217 rum.
Läge: Centralt.

     
www.scandichotels.se 

Vadstena kloster
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med Rottneros och Lars Lerins sandgrund
Värmland

Buss. Rottneros, selma Lager-
löfs Mårbacka, Lars Lerins 
sandgrund och mycket mer  
får vi se på denna resa. Vem  
vet kanske ”sola i Karlstad” 
dyker upp?

Dag 1 (söndag 9 juli) Avresa från 
respektive hemort ner till Karlstad 
och Scandic Hotel Klarälven. Under 
nerresan har vi fikat från bussen 
samt ätit lunch på lämpligt ställe. 
Middag äter vi på hotellet.

Dag 2 (6 mil) Frukost. Idag ska 
vi besöka Rottneros, som är lika 
med Selma Lagerlöfs ”Ekeby”. 
Här får vi en guidad visning av 
den vackra parken och de vackra 
statyerna. Därefter lämnar vi tid 
för lunch innan vi får en visning i 
Selma Lagerlöfs hem, Mårbacka. 
När guidningen är klar vänder vi 
åter till Karlstad och vårt hotell. 
Eftermiddagen fri för egna upptåg 
innan hotellet serverar oss en god 
middag.

Dag 3 (2 mil) Efter frukost möter 
en lokalguide upp och vi gör en 
rundtur i Karlstad. Efter lunch 
åker vi till Lars Lerins permanenta 
konsthall, Sandgrund. I den om-
byggda restaurangen, där det även 
finns gästutställare, blir vi guidade 
innan vi får gå runt och titta på 
egen hand. Vi åker tillbaka till 
hotellet och var och en kan nyttja 
eftermiddagen efter eget tycke och 
smak innan middagen som serve-
ras på hotellet.

Dag 4 När vi ätit frukost börjar 
vi resan hemåt. Vi åker till Mora, 
där vi gör ett lunchuppehåll och 
den som vill kan ta en titt på var 
Vasaloppsåkarna går i mål, besöka 
Vasaloppsmuséet, Zornmuséet med 
mera. 

Vi fortsätter norrut och i Hudiks-
vall äter vi en avslutningsmåltid. 
På kvällen kommer var och en hem 
till sin respektive hemort.

 4 DAgAR – AVREsEDAg 9/7

5 845:-
I PRIsEt INgåR: Bussresa. Inkvar-
tering i dubbelrum. Frukost och 
middag alla dagar samt kaffe och 
bröd under resdagarna. Utflykter, 
lokalguider och entréer enligt  
program. Reseledares tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 740:-
AVREsEtID: B
hEMKoMsttID: H 
hotELL: 
scandic hotel Klarälven
Vår bedömning: 

Sandbäcksgatan 6, Karlstad.
Tel: 054-7764500
143 rum. 2 vån.
Läge: Vid Klarälvens strand.

       
www.scandichotels.se

rottneros Park

Akvareller. Upphovsrätt: Lars Lerin

NYHET
        2017!      

Foto: Lars Jacob Jakobsson
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Buss. ”Nordens Mallorca”, den 
danska solskensön Bornholm, 
är ett sevärt resmål. Ni får  
också de vackra delarna av 
mellan– och sydsverige på 
köpet.

Dag 1 (söndag 9 juli) Vi startar från 
respektive hemort tidig morgon 
och åker till Rasta Tönnebro, där vi 
äter en serverad lunch. Vi har även 
druckit morgonkaffe från bussen. 
Vi fortsätter E4:an ner till Värnamo, 
där vi övernattar och äter middag.

Dag 2 (32 mil) Frukost. Genom
småländska höglandet förbi städer
och byar går färden. Vi passerar
Växjö och kommer så ner till Öst-
ersjön. Via Karlshamn och Kristi-
anstad kommer vi så småningom 
till Ystad, varifrån färjan till Rønne 
avgår kl. 18.30. Båtresan tar ca 2 
timmar och när vi är framme tar  
vi in på Griffen SPA Hotel, där vi ska 
bo i fyra nätter. Middag på hotellet.

Dag 3-4-5 (ca 8 mil per dag)  
Frukost på hotellet. Därefter åker vi 
ut med en lokalguide och utforskar 
Bornholm. Vår guide vet att välja ut 
de bästa färdvägarna och de mest 
intressanta sevärdheterna. När vi 
lämnar Bornholm den sjätte dagen 
har vi fått ta del av det mesta och 
det bästa som denna danska ö har 
att erbjuda. Tiden räcker också 
till för egna aktiviteter. De som är 
intresserade av blommor ska lägga 

märke till att växtligheten på Born-
holm är sydländsk, nästan tropisk 
och många växter som normalt inte 
finns på dessa breddgrader frodas 
och växer här. För turisten är det 
väl tillgodosett med små mysiga 
affärer, oftast inrymda i pittoreska 
gamla byggnader som kvarnar och 
dylikt. Här kan man bland annat 
köpa den fina keramiken som Born-
holm är känd för och nyrökt fisk i 
något av de otaliga små rökerierna. 
Dag 3 ingår en lunchbuffé i Gud-
hjem och dag 4 ingår en fiskbuffé. 
Middagarna äter vi på hotellet.

Dag 6 (38 mil) Vi äter frukost och 
åker därefter med båten som går 
kl. 08.30. Väl iland fortsätter vi upp 
genom det sydsvenska landskapet.
Kända platser som Ljungby, Värna-
mo och Jönköping passerar utanför 
bussfönstret. Vi stannar för fika  
och lämnar tillfälle för lunch på 
lämpligt ställe. Vi följer den östra  
Vätternstranden som med rätta 
kallas ”Den vackraste av färd- 
vägar”. I Gränna stannar vi och  
tittar på polkagristillverkning. 
Vi fortsätter därefter till dagens 
etappmål som är Norrköping, där  
vi äter middag och övernattar.

Dag 7 Hemresedag. Efter en stadig 
frukost lämnar vi hotellet. Vi passe-
rar Uppsala och kommer så små-
ningom till Tönnebro, där vi äter 
en tvårätters avslutningsmiddag. 
Nu återstår bara den sista etappen 
hem till respektive hemort.

bornholm
- solskensön

7 DAgAR – AVREsEDAg 9/7

10 465:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och båtre-
sor. Inkvartering i dubbelrum. Fru-
kost och middag alla dagar samt 
kaffe med bröd resdagarna. Lunch 
dag 3 och 4. Lokalguider, entréer 
och reseledares tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 1 800:-
VALutA: Danska kronor
AVREsEtID: C
hEMKoMsttID: F -2 tim
hotELL:
scandic Värnamo
Vår bedömning: 

Storgatsbacken 20, Värnamo.
Tel: 0370-656600.  
120 rum. 5 vån. Läge: Centralt.

      
www.scandichotels.se
　
griffen sPA hotel
Vår bedömning: 

Nordre Kystvej 34, Rønne.
Tel: +45 56904244 
142 rum. 3 vån. Läge: Vid hamnen, 
1 km till centrum. 

       
www.semester-bornholm.se

Elite grand hotel Norrköping
Vår bedömning: 

Tyska Torget 2, Norrköping.
Tel: 011-364100 
202 rum. 5 vån. Läge: Centralt.

      
www.elite.se 

Gudhjem

Akvareller. Upphovsrätt: Lars Lerin
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Hurtigruten
med Inlandsbanan

Buss. På den här resan åker 
vi både buss, båt och tåg. Först 
åker vi hurtigruten efter den 
vackra norska kusten och  
därefter åker vi tåg mellan  
östersund och Mora, den  
klassiska Inlandsbanan, med 
en konduktör som berättar  
om de platser vi passerar.

Dag 1 (lördag 15 juli) Avresa från 
respektive hemort till Mo i Rana 
där vi ska övernatta och äta mid-
dag. Under dagen har vi gjort  
uppehåll för kaffe och bröd från 
bussen samt lunch i Lycksele- 
trakten.

Dag 2 (7 mil + båtresa) Frukost 
innan vi åker till Nesna, varifrån 
Hurtigruten avgår kl. 11.15 söderut 
till Brønnøysund. Vi får nu njuta  
av en härlig båttur mellan öar  
samt den vackra kuststräckan i  
ca 4,5 timme innan vi går iland  
och åker till hotellet för middag.

Dag 3 (54 mil) Efter frukost lämnar 
vi Brønnøysund och tar oss ut till 
E6:an som vi följer via Steinkjer  
och Levanger ner till Stjørdal, där 
vi viker av mot Sverige. Kända  
skidorter som Storlien och Åre 

passeras innan vi kommer fram 
till hotellet i Östersund för middag 
och övernattning. Under dagen har 
vi fikat från bussen samt gjort ett 
lunchuppehåll.

Dag 4 Tidig frukost innan vi åker 
till Östersunds järnvägsstation 
varifrån rälsbussen avgår kl.  
08.25. Vi börjar resan söderut  
och platser som Brunflo, Fåker  
och Hackås passeras innan vi  
kommer till Åsarna, där vi gör  
ett litet stopp. Färden fortsätter 
vidare via Ytterhogdal, Älvros  
till Sveg, där vi stannar och har 
möjlighet att köpa något ät- och 
drickbart innan vi åker vidare  
genom den fantastiska naturen  
via Björnidet, Orsa till Mora.  

Under hela resan har konduktören 
berättat om de platser vi passerat. 
Kl. 14.02 är vi framme och då möter 
buss och chaufför upp och tar oss 
till Zorngården, där vi får en gui-
dad visning av Anders Zorns hem 
som han testamenterade till staten 
för att instifta ett museum. Vi åker 
till hotellet och sedan har Ni möjlig-
het att besöka Vasaloppsmuséet 
eller bara strosa omkring innan 
middagen serveras på hotellet.

Dag 5 Frukost innan vi börjar resan 
hemåt. Vi besöker Hälsingegården 
Mårtes i Edsbyn och får en guidad 
visning där, innan vi åker till  
Skärså fiskeläge och restaurang 
Albertina. Där äter vi resans av-
slutningsmiddag, Albertina special, 
som består av en tallrik med varm-
rökt röding, strömmingsflundra, 
sotare med mera inkl. sallad, smör, 
bröd, måltidsdryck och kaffe. 

Nu återstår bara den sista etappen 
hem till var och ens hemort.
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Hurtigruten

tammerfors

5  DAgAR – AVREsEDAg  15/7

8 600:-
I PRIsEt INgåR: Buss-, båt- och 
tågresa. Inkvartering i dubbelrum. 
Frukost och middag alla dagar 
samt kaffe med bröd resdagarna. 
Entréer, guider samt reseledares 
tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 1 260:-
VALutA: Norska kronor
AVREsEtID: D
hEMKoMsttID: H

hotELL:
scandic Meyergården            
Vår bedömning: 

Fridtjof Nansens gate 24-28,  
Mo i Rana.        
Tel: +47 75134000            
143 rum. 4 vån. Läge: Centralt.        

      
www.scandichotels.com    

thon hotel Brønnøysund
Vår bedömning: 

Sömnaveijen 98, Brønnøysund.
Tel: +47 75008900
120 rum. 5 vån. Läge: Vid stranden.

      
www.thonhotels.no

scandic östersund City
Vår bedömning: 

Kyrkgatan 70, Östersund.
Tel: 063-575700
126 rum. 5 vån. Läge: Centralt.

      
www.scandichotels.se

hotell Kung gösta
Vår bedömning: 

Kristinebergsgatan 1, Mora.
Tel: 0250-15070
47 rum. 2 vån. Läge: 1,5 km till 
centrum.

        
www.kunggosta.se

Hurtigruten

NYHET
        2017!      
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Irland
- natur, kultur och whiskey

FLyg. Denna resa tar oss till 
den gröna ön - Irland. här får 
vi uppleva vacker natur med 
frodiga dalgångar, klippiga 
havskuster och böljande åkrar. 
Vi får också se spännande  
historiska minnesmärken,  
besöka whiskeydestillerier  
och vara med på en keltisk  
afton med middag och show.

Dag 1 (söndag 16 juli) Vi lämnar 
hemorten natten mellan den 15  
och 16 juli och åker ner till Arlanda,  
varifrån SAS:s flyg lyfter kl. 09.50. 
Vi landar i Dublin kl. 11.35. En 
irländsk buss och chaufför möter 
upp och tar oss till hotellet, där vi 
ska bo i två nätter. Nu kan vi ta det 
lugnt efter resan och kanske ta en 
första titt på Irlands huvudstad. 
Middag äter vi på hotellet.

Dag 2 (5 mil) Efter frukost tar vår 
svensktalande guide med oss på 
en rundtur. Vi ser bland annat det 
berömda universitetet Trinity med 
sin klenod ”The book of Kells” i St. 
Patricks-katedralen, Phoenix Park 
och Dublin Castle. Efter rundturen 
åker vi till Teeling Whiskey Destil-
lery. Här har den kända whiskeyn 
framställts sedan 1782. Vi får en 
visning och får lära oss om tillverk-
ningen och avslutar besöket med  
en provsmakning. Resten av 
eftermiddagen kan vi ägna oss åt 

shopping, besöka mysiga pubar och 
intressanta muséer. Middagen äter 
vi på närbelägen restaurang.

Dag 3 (22 mil) Vi lämnar hotellet 
efter frukost och åker mot Galway, 
västkustens pärla. På vägen dit 
gör vi ett besök på världens äldsta 
whiskeydestilleri, Kilbeggan. Det 
grundades 1757 och vi får se hur 
deras whiskey tillverkats genom 
seklerna. Vi avslutar med att prov-
smaka iriskans uisce beatha,  
”livets vatten”! På eftermiddagen 
kommer vi fram till vårt hotell i 
Galway som är naturskönt  
beläget vid Atlantkusten.  
Middagen äter vi på hotellet.

Dag 4 (26 mil) Efter frukost går 
färden söderut och vi passerar 
det särpräglade stenlandskapet, 
Burren. Här kan man se arktiska 
blommor växa sida vid sida med 
medelhavsväxter. Vägen fortsätter 
nära kusten till Cliffs of Moher, där 
vi har en magisk vy över klipporna 
som stupar från 200 meters höjd 
rakt ner i Atlanten. Det är mäktigt 
att se när oceanens bränningar slår 
in mot land. Vi stannar en stund på 
besökscentret som invigdes 2007. 
Det är delvis inbyggt i naturen 
för att inte inkräkta på platsens 
skönhet. Vi fortsätter resan söderut 
och passerar Irlands tredje största 
stad, Limerick, som gett upphov till 
en speciell diktform. Vår resa går 

vidare ut på Dinglehalvön som är 
Irlands västligaste del, samt ett av 
landets naturskönaste områden. 
Vi stannar till i Dingle, ett gam-
malt fiskeläge. Här kan vi uppleva 
atmosfären av en typisk irländsk 
landsortsstad med många pubar, 
smala gator och livlig hamn. Här 
talar befolkningen fortfarande 
gaeliska. Nu åker vi till Tralee, där 
vi ska bo i två nätter. Middag på 
hotellet.

Dag 5 (13 mil) Frukost. Idag ska vi 
följa The Ring of Kerry. Det är en 
slingrande väg runt halvön Iver-
agh. Vägen går genom ett drama-
tiskt landskap som ger oss hisnan-
de vackra utsikter mot havet. 
Vi besöker den berömda trädgår-
den Muckross House. Godset upp-
fördes 1843 som bostad åt adels-
familjen Herbert och trädgården, 
som breder ut sig på slänten ner 
mot Killarneys sjöar är en fröjd för 
ögat. Vi får också bekanta oss med 
fårbonden Brendan som har en 
uppvisning för oss med sina prisbe-
lönta fårhundar. På eftermiddagen 
kommer vi tillbaka till Tralee och 
kan använda tiden till egna aktivi-
teter. På kvällen äter vi middag på 
hotellet.

Dag 6 (26 mil) Efter frukost åker 
vi från Tralee genom det vackra 
landskapet kring Kerrybergen. Vi 
åker österut till Cahir. På en klippö 

Cliffs of Moher
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Irland
i floden står ett av de största och 
bäst bevarade av Irlands slott. 
Vi fortsätter genom grevskapet 
Tipperary till Waterford och här 
besöker vi den anrika kristallfir-
man med samma namn. Dagens 
sista etapp går till den pittoreska 
medeltidsstaden Carlow, där vi ska 
övernatta samt äta middag.

Dag 7 (11 mil) Efter frukost åker 
vi till Enniskerry där vi besöker 
Powerscourt, ett slott känt för 
sina trädgårdar som sägs vara de 

vackraste på Irland. Här kan vi 
njuta av fantastiska blommor och 
planteringar, inspirerade från hela 
världen. Mätta på synintryck åker 
vi den sista biten till Dublin, där 
vi gör ett besök på det kända Guin-
ness Storehouse. Det är Irlands 
största turistattraktion och här  
får vi lära oss allt om tillverkningen 
av det världsberömda mörka ölet. 
Efter provsmakning åker vi till  
hotellet och gör oss iordning för 
kvällen. Kvällens middag äter vi på 
The Merry Ploughboy, där vi också 

får se en fantastisk show. Snabb-
fotade dansare och välsjungande 
artister visar upp det bästa av 
irländska danser och sånger.

Dag 8 Efter frukost på hotellet åker 
vi till flygplatsen, varifrån SAS:s 
flyg avgår kl. 12.15 och kl. 15.50  
landar vi på Arlanda, där en By-
berg & Nordinbuss med chaufför 
tar emot oss. Vi stannar vid Rasta 
Tönnebro, där vi äter en tvårät-
ters middag innan vi fortsätter till 
respektive hemort.

tammerfors

8 DAgAR – AVREsEDAg 16/7

16 470:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och flygresor. 
Del i dubbelrum. Frukost och mid-
dag alla dagar. Utflykter, entréer 
och guider enligt program. Rese-
ledares tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 2 240:-
VALutA: Euro
AVREsEtID: A -5 tim
hEMKoMsttID: F +2 tim
hotELL:

North star hotel @Premier Club 
suites            
Vår bedömning: 

Amiens Street, Dublin.
Tel: +353 18363136
160 rum. 3 vån.
Läge: Nära centrum.

      
www.northstarhotel.ie

the Imperial hotel
Vår bedömning: 

Eyre Square, Galway.
Tel: +353 91563033
80 rum. 3 vån.
Läge: Centralt.

      
www.imperialhotelgalway.ie

Ballyroe heights
Vår bedömning: 

Ballyheigue Road, Tralee.
Tel: +353 667126796
69 rum. 4 vån.
Läge: Centralt.

      
www.ballyroe.com
　
seven oaks hotel        
Vår bedömning: 

Athy Road, Carlow.
Tel: +353 599131308
89 rum. 2 vån.

Läge: Centralt.

        
www.sevenoakshotel.com
　
Clayton hotel Cardiff Lane
Vår bedömning: 

Cardiff Lane, Dublin.
Tel: +353 16439500
304 rum. 8 vån.
Läge: Centralt.

        
www.claytonhotelcardifflane.com
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Buss. upplev Norge via buss, 
båt och tåg! Vi åker med hurti-
gruten längs den vackra kusten 
från trondheim ner till Bergen, 
tåg upp till Vatnahalsen och 
buss där vi ser fjälltoppar på 
båda sidor av vägen.

Dag 1 (söndag 23 juli) Avresa från 
hemorten upp till Östersund, där  
vi äter lunch. Vi fortsätter förbi 
Järpen och Åre och innan vi kom-
mer till den norska gränsen stan-
nar vi och dricker kaffe och bröd 
från bussen. Väl framme i Trond-
heim tar vi in på Clarion Hotel & 
Congress Trondheim för övernatt-
ning och middag.

Dag 2 (båtresa) Frukost på hotellet 
innan vi går ombord på Hurtig-
rutbåten som avgår kl. 10.00 från 
Trondheim till Bergen. Väl ombord 
intar vi våra hytter och gör oss 
hemmastadda. Vi får njuta av de 
vackra naturscenerierna som vi 
glider förbi i den stora och mo-
derna båten med en hyttkapacitet 
för 450 personer och som trafikerar 
sträckan Bergen-Kirkenes-Bergen 
varje dag året om. Fartyget har en 
stor panoramasalong samt flera 
utsiktsalonger, där man sitta och 
beundra landskapet i vårt vackra 
grannland. Middag ombord på 
båten.

Dag 3 (båtresa + 2 mil) Frukost 
ombord. Kl. 14.30 anländer vi till 
Bergen, där en guide möter upp  
och visar oss runt i denna vackra 
stad som präglas av tiden som 
Hansastad. Många av de gamla 
husen inne i staden finns kvar,  
speciellt runt hamnen. Här i  
Bergen finns bland annat Bergen-
hus fästning från medeltiden,  
Bryggen med gamla köpmanna- 
gårdar och Troldhaugen, Griegs 
hem och gravplats. Efter guidning-
en åker vi till Scandic Bergen City 
för middag och övernattning.

Dag 4 (25 mil + tågresa) Frukost.  
Vi lämnar Bergen och åker till 
Flåm, där vi kl. 11.00 går ombord 
på tåget som ska ta oss med på 
resan genom Flåmsdalen upp till 
Vatnahalsen. Det tar ca 40 min  
och just den här biten anses av 
många vara världens vackraste 
tågsträcka. Vi beundrar utsikten 
från Vatnahalsen innan vi åker  
tillbaka till Flåm och äter en 
enrätters lunch på Flåmsbrygga. 
Vi fortsätter färden och kommer 
så småningom fram till Geilo, där 
middag och övernattning väntar.

Dag 5 (42 mil) Frukost innan vi 
påbörjar resan till Røros. Vi  
kommer till Lillehammer och här 
får vi gåshud när vi tänker på  
Foppas avgörande straff mot 

Kanada som gav OS guld -94. Här 
gör vi ett lunchuppehåll innan vi 
fortsätter resan norrut till berg-
staden Røros som är en av de få 
gruvbyarna som är uppförda på 
UNESCO’s lista över världens kul-
turarv. Det är även en av Europas 
äldsta trähusbyar. Här väntar 
hotellet med god mat och sköna 
sängar.

Dag 6 Efter frukost tar vi en liten 
titt på den vackra staden Røros 
innan vi börjar resan hemåt. Vi 
passerar gränsen i Vauldal och 
åker på svenska vägar via Vemda-
len och Rätansbyn till Hussborgs 
Herrgård, där vi äter middag. Nu 
återstår bara den sista etappen 
hem till respektive hemort.

norge 
med hurtigruten och Flåmsbanan

Bergen
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 6 DAgAR – AVREsEDAg 23/7

11 985:-
I PRIsEt INgåR: Buss-, båt- och tåg-
resor, del i tvåbäddshytt, inkvarte-
ring i dubbelrum. Frukost, middag 
och kaffe med bröd alla dagar. 
Lunch dag 4. Entréer, guider och 
reseledares tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 1 440:-
ENKELhyttstILLÄgg: 1 140:-
VALutA: Norska kronor
AVREsEtID: E
hEMKoMsttID: H 

hotELL: 
Clarion hotell & Congress 
trondheim 
Vår bedömning: 

Brattörkaia 1, Trondheim.
Tel: + 47 739255000 
400 rum. 9 vån. Läge: Vid Pirkajen.

      
www.nordicchoicehotels.no

scandic Bergen City
Vår bedömning: 

Håkonsgaten 2, Bergen.
Tel: + 47 55309080
254 rum. 5 vån. Läge: Centralt.

      
www.scandichotels.se
　

Vestlia Resort
Vår bedömning: 

Bakkestölvegen 81, Geilo.
Tel: +47 32087200
107 rum. 4 vån.Läge: Vid  
Hardangervidda.

      
www.vestlia.no
　
Røros hotel
Vår bedömning: 

An-Magrittveien 48, Røros.
Tel: +47 7240800
157 rum. 3 vån. Läge: Nära centrum.

     
www.roroshotel.no

Flåmsbanan

NYHET
        2017!      
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Buss. Resan borde heta ”troll- 
rutten”. Vad annat kan man 
kalla en resa där man åker  
både hurtigruten, såväl som  
den fantastiska trollstigen  
samt färja över fjordar. På 
denna resa bländas vi även av 
fjälltopparnas gnistrande snö 
och blomsterprakten i Molde, 
”Rosornas stad” - Norge när  
det är som allra vackrast.

Dag 1 (måndag 24 juli) Vi lämnar 
hemorten på morgonen. Resan går 
västerut, tvärs över Sverige via  
Östersund och Åre över gränsen  
till Norge. Dagens etappmål är  
Trondheim. Här tar vi in på vårt 
hotell och efter middagen kan  
den som vill ta en promenad i  
omgivningarna.

Dag 2 (18 mil) Frukost på hotellet.  
I dag skall vi vara med på en av 
världens mest kända sjöresor -  
en tur med Hurtigruten. Vi åker  
från Trondheim, längst med den 
vackra Nordvestlandskusten fram 
till Kristiansund. Under dagen  
passerar vi kända öar som Hitra  
och Smola och dessutom flera  
tusen små holmar och öar. Om- 
bord njuter vi av den hänförande 
utsikten. I Kristiansund väntar  
vår buss som tar oss till hotellet  
där vi äter middag och övernattar.

Dag 3 (12 mil) Efter frukost tar vi  
färjan till Bremsnes och vackra 
Atlanterhavsveien. Vi följer kusten 
ända till den lilla byn Bud. Färden 
fortsätter sedan till Molde, ”Rosor-
nas stad”. Här ska vi äta middag  
och övernatta på hotellet. På kvällen 
finns tid för strövtåg i staden.

Dag 4 (34 mil) Vi kör till Sølsnes och 
tar färjan över till Åfarnes. Vidare 
går färden upp på den fantastiska 
Trollstigen. Vi åker genom ett stor-
slaget alplandskap och passerar 
forsar som har fallhöjder på upp till 
320 meter. Vi fortsätter till Dombås. 
Här gör vi ett uppehåll innan vi 
fortsätter mot Røros. En promenad 
i kvällningen ger oss en känsla för 
denna historiska stad. Vi äter  
middag på hotellet.

Dag 5 Efter frukost lämnar vi Røros. 
Vi passerar gränsen i Vauldal och 
åker på svenska vägar via Vemdalen, 
Hede och Rätansbyn. På Hussborgs 
Herrgård äter vi vår avslutnings-
måltid. Sedan återstår bara sista 
biten till respektive hemort.

Hurtigruten
med trollstigen

ENKELRuMstILLÄgg: 1 190:-
VALutA: Norska kronor
AVREsEtID: E
hEMKoMsttID: H
hotELL:
Clarion hotel & Congress   
trondheim
Vår bedömning: 

Brattørkaia 1, Trondheim.
Tel: +47 739255000 
400 rum. 9 vån. Läge: Vid pirkajen.

      
www.nordicchoicehotels.no

Quality hotel grand
Vår bedömning: 

Bernstorffstredet 1, Kristiansund.
Tel. +47 71571300
113 rum. 3 vån. Läge: Centralt.

      
www.nordicchoicehotels.no

thon hotel Moldefjord
Vår bedömning: 

Storgaten 8, Molde.
Tel: +47 71203500
83 rum. 4 vån. Läge: Centralt.

      
www.thonhotels.com

Røros hotel
Vår bedömning: 

An-Magrittveien 48, Røros.
Tel: +47 7240800
157 rum. 3 vån. Läge: Nära 
centrum.

     
www.roroshotel.no

5 DAgAR – AVREsEDAg 24/7

7 685:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och båt-
resor. Inkvartering i dubbelrum. 
Frukost och middag alla dagar 
samt kaffe med bröd alla resda-
gar. Lokalguider och reseledares 
tjänster.
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Buss. För andra året i rad finns 
den perfekta resan för dig som 
söker lite spänning i vardagen. 
Packa väskan, ta med dig pas-
set och följ med på vår hemliga 
resa. Mitt under härlig som-
martid tar vi sikte mot nya mål 
och härliga miljöer.

(lördag 29 juli) Vart vi reser för- 
blir en hemlighet och det enda  
vi avslöjar innan avresa är att  
destinationen är någonstans i  
Europa och att resan bjuder på  
ett oväntat, men lättsamt  
program.

Detta blir ett äventyr med engage-
rade guider, sevärdheter, promena-
der och trevliga matupplevelser. 

Kanske också nya vyer och vägar i 
detta europeiska land.

Det kan vara bra att veta att vi upp-
lever härliga miljöer på plats men 
det blir inga dagar på stranden. Vi 
rekommenderar att ni tar med er 
promenadvänliga skor.

Så ge Er ut i det okända och låt
gissningsleken börja.

– någonstans i Europa.....

Hemlig resa

 5 DAgAR – AVREsEDAg 29/7

7 500:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och båt-
resor. Del i tvåbäddshytt, inkvar-
tering i dubbelrum. Lokalguider, 
utflykter. Frukost och middag  
alla dagar samt kaffe och bröd 
resdagarna. Lunch dag 3.
ENKELRuMstILLÄgg: 670:-
ENKELhyttstILLÄgg: 700:-
VALutA: Hemlig
AVREsEtID: A 
hEMKoMsttID: F  
hotELL: 
Vår bedömning: 

110 rum. 6 vån.
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Buss. Prunkande trädgårdar, 
djupa bokskogar, kilometer-
långa sandstränder, milsvida 
rapsfält och pittoreska byar. 
Det är vad vi bland annat får 
se på denna resa till det under-
bara österlen.

Dag 1 (lördag 5 augusti) Avresa på 
morgonen från respektive hemort 
ner till Rasta Tönnebro Värdshus, 
där vi serveras lunch inkl. dryck 
och kaffe innan vi fortsätter resan 
söderut. Vi passerar Gävle, Uppsala 
och kör via Enköping ner till vårt 
resmål för dagen, Västerås. Innan 
middagen kan den som vill ta en 
liten promenad.

Dag 2 (56 mil) Efter en god frukost 
fortsätter vi resan. Vi korsar  
Mälaren och kör via Norrköping 
innan vi svänger av E4 och kör  
ner mot Växjö. Vi stannar och  
fikar från bussen på lämpligt  
ställe och gör även stopp för  
lunch. Sen eftermiddag når vi  
Simrishamn och vårt hotell, där  
vi ska bo i tre nätter. Middag på 
hotellet.

Dag 3 (20 mil) Frukost innan vi  
ger oss ut på en heldagsutflykt  
runt Österlen tillsammans med  
lokalguide. Bland annat besöks 
Glimmingehus, Nordens bäst  
bevarade borg från medeltiden.  
Den byggdes år 1500 och är en  
unik byggnad mitt på den  
skånska slätten. Vi kommer  
även att se Brösarps backar  
som är ett naturreservat med 

säregen växtlighet. Kivik med dess 
äppelodlingar och Ale stenar, en 
skeppssättning från tidig vikinga-
tid, kommer vi också att se innan 
vi vänder åter till Simrishamn och 
hotellet för middag.

Dag 4 (15 mil) Frukost. På förmid-
dagen besöker vi Ystad som är känd 
från Henning Mankells böcker 
om kommissarie Wallander. Vår 
lokalguide tar oss med på en stads-
promenad i den gamla staden, där 
gatunätet i stort sett är oförändrat 
sedan medeltiden. Vi får också se 
Apotekarhuset från 1400-talet som 
är ett av de äldsta, ännu bebodda, 
husen i hela Skandinavien. Vi läm-
nar tid för lunch innan vi åker till 
Gunnarshögs gård, där det odlas 
bland annat raps för tillverkning  
av rapsolja och lin. Här bjuds vi  
på kaffe och kaka innan vi vänder 
åter till hotellet. Middag.

Dag 5 (56 mil) Efter frukost lämnar 
vi Österlen och vänder norrut. Vi 
passerar Älmhult och åker vidare 
mot Ljungby och Jönköping. Vi 
gör ett lunchuppehåll på lämpligt 
ställe. Färden går vidare genom ett 
vackert Sörmland och snart är vi 
framme i Eskilstuna som är känt  
för Rademachersmedjorna som 
först var vapensmedjor, men  
senare inriktade sig på produkter 
för hushåll och jordbruk. Idag är 
smedjorna museum. Middag på 
hotellet.

Dag 6 Hemresedag. När vi ätit
frukost kör vi via Strängnäs och 
Enköping till Tönnebro, där vi äter 

avslutningsmiddag. Nu återstår 
bara den sista etappen hem till 
respektive hemort.

skåne
och österlen

6 DAgAR – AVREsEDAg 5/8

7 970:-
I PRIsEt INgåR: Bussresa, inkvar-
tering i dubbelrum. Frukost och 
middag samt kaffe med bröd alla 
resdagar. Lokalguider, entréer och 
reseledares tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 1 690:-
AVREsEtID: B
hEMKoMsttID: F -2
hotELL:
Elite stadshotellet Västerås
Vår bedömning: 

Stora Torget, Västerås.
Tel: 021-102800
137 rum. 3 vån. Läge: Centralt.

      
www.elite.se

hotel svea
Vår bedömning: 

Strandvägen 3, Simrishamn.
Tel: 0414-411720
60 rum. 3 vån. Läge: Nära  
stranden. 800 m från centrum.

      
www.hotelsvea.se

Elite stadshotellet Eskilstuna
Vår bedömning: 

Hamngatan 11, Eskilstuna.
Tel: 016-5402300
132 rum. 3 vån. Läge: Centralt.

      
www.elite.se

NYHET
        2017!      
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Buss. sensommaren är en  
härlig tid att uppleva detta 
sommarparadis. Vi får i  
lugn och ro se och njuta av 
denna unika ö, dess natur  
och historia.

Dag 1 (onsdag 9 augusti) Avresa på 
natten mellan den 8 och 9 augusti 
från respektive hemort. Vi äter 
frukost på lämpligt ställe innan vi 
fortsätter till Nynäshamn, varifrån 
färjan till Visby avgår kl. 11.20. 
Ombord har vi reserverade platser 
i aktersalongen. Var och en kan  
äta lunch på båtens restaurang-
torg. Kl. 14.50 lägger färjan till och 
vi åker till Scandic Visby, där vi ska  
bo i fyra nätter. Middag på hotellet.

Dag 2 (6 mil) Frukost innan vår 
guide möter upp vid hotellet. Vi 

får se det mesta och det bästa av  
Gotland. Hoburgsgubben, slott,  
ruiner, gamla byggnader och 
mycket mer får vi se denna  
heldag. Middag på hotellet.

Dag 3 (12 mil) Frukost. Idag ska vi 
utforska norra Gotland. En guide 
möter upp och vi åker bland annat 
upp till Fårö, där många kändisar 
har sina sommarparadis. Raukar, 
grottor, kruttorn, rosor och ruiner 
får vi se under guidningen. Middag 
äter vi på hotellet.

Dag 4 Frukost och middag på 
hotellet som vanligt. Idag har vi en 
heldag där vi kan strosa runt på
Visbys gator samt vara delaktiga 
i Medeltidsveckans program. Vi 
har möjlighet att få se och uppleva 
tornerspel, gycklare, skådespel och 
mycket mer.

Dag 5 Frukost. Kl. 11.35 går färjan 
från Visby till Nynäshamn. På  
hemresan har vi även då reser- 
verade platser i aktersalongen.  

Vi anländer till hamnen i Nynäs-
hamn kl. 14.50 och fortsätter  
därefter vår resa norrut. Vi  
stannar vid Rasta Tönnebro  
Värdshus, där vi äter en två- 
rätters middag. 

Nu återstår bara den sista  
etappen och med väl avvägda  
raster för kaffe och sträcka-på-
benen-pauser är vi hemma på 
respektive hemort i kvällningen. 

- rosornas ö 

Visby

Gotland 

 5 DAgAR – AVREsEDAg 9/8

8 985:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och båtresor. 
Plats i aktersalongen tur och retur. 
Inkvartering i dubbelrum. Frukost 
och middag alla dagar samt kaffe 
med bröd alla resdagar. Lokal- 
guider och reseledares tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 2 280:-
aVresetID: A -3,5 tim
hEMKoMsttID: F +2 tim

hotELL: 
scandic Visby
Vår bedömning: 

Färjeleden 3, Visby.
Tel: 0498-201250 
214 rum. 2 vån. Läge: Centralt  
vid färjeleden.

        
www.scandichotels.se

Med Medeltidsveckan
NYHET
        2017!      

raukar
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FLyg. Följ med oss på denna 
resa med en härlig blandning 
av kulturer och historia. Wien 
– konsten och musikens huvud-
stad och så Bratislava, en skön-
het vid Donau med stort utbud 
av kultur och sevärdheter.

Dag 1 (lördag 19 augusti) Avresa 
från hemorten på morgonen ner  
till Arlanda och Lufthansas flyg 
som avgår kl. 15.30 till München. 
Här är vi en timme innan vi flyger 
vidare kl. 18.40 till Wien. Vi landar 
kl. 19.40 och möts av en österrikisk 
chaufför och buss som tar oss till 
hotellet, där vi ska bo i fyra nätter. 
Sen middag på hotellet. På förmid-
dagen har vi ätit lunch på Rasta 
Tönnebro samt fikat från bussen.

Dag 2 (5 mil) Upptäcktsfärd i Wien. 
Efter frukost åker vi med lokalguide 
på en rundtur genom staden. På 
förmiddagen besöker vi Schön-
brunn, det fantastiska slottet som 
var sommarresidens för kejsarin-
nan Maria-Teresia på 1700-talet. 

Det finns många andra underbara 
byggnader till exempel Stefans-
domen i gotisk stil från 1200-talet 
och Schloss Belvedere som är värda 
ett besök. Vår lokalguide kommer 
att visa det bästa av vad Wien kan 
erbjuda. Under dagen lämnas till-
fälle för lunch. Vi är åter på hotellet 

vid 15-tiden och har eftermiddagen 
fri fram till middagen.

Dag 3 (15 mil) Efter en god frukost 
kommer vi att ta oss an en av Euro-
pas dominerande floder, Donau. Vi 
färdas med buss genom det öster-
rikiska landskapet från Wien till 
Melk. Här finns det stora Benedik-
tinerklostret, ett av de största i 
Europa. 

Vi ges tillfälle för lunch innan vi  
går ombord på flodkryssaren som 
tar oss till Dürnstein. Här möter 
vår buss upp som tar oss åter till 
Wien och vårt hotell. Middag.

Dag 4 (5 mil) Efter frukost åker 
vi till Spanska Ridskolan, där vi 
får följa träningen av de vackra 
Lipizzanerhästarna. Vi åker åter 
till hotellet och har eftermiddagen 
fri fram till 17-tiden då vi åker till 
Schlumberger Kellerwelten, där vi 
gör en rundvandring i de kilometer-
långa källarvalven och rundar av 
med ett glas gyllene nektar. 

Vi avslutar dagen och vistelsen i 
Wien med middag på den anrika 
restaurangen Griesenbeisl, Wiens 
äldsta, med anor från 1400-talet.

Dag 5 (8 mil) Efter en stärkande 
frukost lämnar vi Wien och Öster-
rike och åker den ”långa” vägen till 
Slovakien och huvudstaden Bratis-

lava. Restid en timme. Här möter 
en lokalguide och berättar om 
Slovakien i allmänhet och Bratis-
lava i synnerhet som är en charmig 
och vacker stad. Vi åker till vårt 
centralt belägna hotell och på 
eftermiddagen får var och en göra 
sina egna små utflykter. Middag på 
hotellet.

Dag 6 (12 mil) Tillsammans med  
lokalguide ska vi efter frukost 
bland annat besöka Cerveny  
Kamen Castle även kallad ”Red 
Stone Castle”. Slottet med anor  
från 1200-talet ägdes av familjen 
Palffy från 1500-talet fram till  
andra världskriget. Idag är det  
ett välbesökt museum. 

Nu åker vi norrut mot södra slutt-
ningen av bergskedjan Karpaterna 
och besöker en typisk slovakisk 
restaurang med egen vingård, 
Vinter’s House Vinum Galeria  
Bozen. Här serveras lunch och  
därefter får vi göra en vinprov-
ning av sex olika viner. De är även 
berömda för sin egentillverkade 
”cognac”. 

Efter att våra kulinariska sinnen 
blivit tillfredsställda vänder vi åter 
till Bratislava. Vi har några timmar 
fria innan vi äter middag.

med båttur på Donau
Wien och Bratislava
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Dag 7 Efter tidig frukost tar vi  
bussen till flygplatsen utanför 
Wien, där Lufthansas flyg avgår  
kl. 09.05. Lika som på nerresan  
är det flygbyte i München.  
 

Vi anländer till Arlanda kl. 14.40 
och där möter en Byberg & Nordin 
-buss och chaufför upp och tar oss 
till Rasta Tönnebro Värdshus, där 
vi avslutar resan med gemensam 
middag. 

Vi kommer åter till respektive  
hemort på kvällningen.

schloss Belvedere

Wien och Bratislava

7 DAgAR – AVREsEDAg 19/8

13 450:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och flyg-
resor. Del i dubbelrum. Frukost  
och middag alla dagar. Lunch dag 6. 
Utflykter, entréer, lokalguider enligt 
program. Reseledares tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 1 670:-
AVREsEtID: A - 1 tim 10 min
hEMKoMsttID: F +35 min 

hotELL: 
hotel Mercure Wien Westbahnhof        
Vår bedömning:               
Felberstrasse 4, Wien.            
Tel: +43 1981110            
252 rum. 6 vån. Läge: Centralt.                 

                 
 www.accorhotels.com    
                

Austria trend hotel Bratislava
Vår bedömning:               
Vysoká 7490/2A, Bratislava.
Tel: +421 252775800
199 rum. 6 vån. Läge: Vid Gamla 
Stan.

        
www.austria-trend.at

Durnstein Melk

NYHET
        2017!      
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Buss. Vi besöker de mest  
sevärda städerna i Europa,  
Berlin- Prag- Bratislava-  
Budapest- Krakow, som är 
fyllda med pampiga byggnads-
verk och har en intressant  
historia. Detta är en resa att 
minnas!

Dag 1 (lördag 26 augusti) Vi startar 
från respektive hemort tidig morgon 
och åker ner till Tönnebro, där vi
äter frukost. Med väl avvägda raster 
för kaffe och ”sträcka-på-benen-
pauser” är vi framme i Göteborg vid 
17-tiden, varifrån Stena Lines färja 
avgår till Kiel kl. 18.45. Väl ombord 
inkvarterar vi oss i våra hytter 
innan vi äter middag.

Dag 2 (35 mil) Frukost ombord innan 
vi tar närmaste väg till den tyska 
huvudstaden, Berlin. Här möts vi 
av en guide som visar oss denna 
fantastiska stad. Kurfürstendamm, 
Unter den Linden, Branderburger 
Tor, Alexanderplatz och Checkpoint 
Charlie är några av de platser som 
vi får se och höra vår guide berätta 
historien om. Vi åker till vårt hotell 
för middag och övernattning.

Dag 3 (36 mil) Efter frukost tar vi 
närmaste väg till den tjeckiska 
huvudstaden, Prag. En guide möter 
upp och tar oss på en rundtur där 
vi bland annat får se borgområdet 
Hradcany med slottet, St Veiskate-
dralen och den Gyllene Gränden. 

Vi promenerar sedan över Karlsbron, 
in i Gamla Stan och ser de judiska 
kvarteren och det mycket impone-
rande torget. Nu väntar hotellet med 
god mat och sköna sängar.

Dag 4 Frukost. På förmiddagen gör 
vi en bryggeritur med ölprovning  
på den klassiska Restaurant U Fleku. 
Därefter är eftermiddagen fri för 
egna aktiviteter. På kvällen gör vi  
en två timmar lång båttur på Mol-
dau och under färden äter vi av  
middagsbuffén och får lyssna på  
musik innan vi vänder åter till  
hotellet.

Dag 5 (34 mil) Vi lämnar Prag efter 
frukost och åker mot Slovakiens 
huvudstad, Bratislava. Staden som 
tillhörde Ungern mellan år 907 och 
1918, har varit huvudstad tre gånger 
under detta sekel. Först för Ungern, 
sedan Tjeckoslovakien och till sist 
för Slovakien när det blev själv-
ständigt 1993. Staden har många 
sevärdheter bland annat Stortorget 
med Roland-fontänen och Mikaels 
Torn, ett bra landmärke att ta sikte 
på under upptäcktsfärden i Gamla 
Stan. I biskopens palats, ett stenkast 
från Stortorget, har flera historiska 
händelser ägt rum. Här underteck-
nades fredsavtalet mellan Napoleon 
och Franz I efter att Österrike hade 
förlorat i slaget vid Austerlitz 1805. 
Vi får en guidad tur i denna fantas-
tiska stad innan vi åker till hotellet 
för inkvartering och middag.

Dag 6 (20 mil) Efter frukost lämnar 
vi Bratislava och åker till Budapest, 
Ungerns huvudstad. Här börjar vi 
med att äta en lunch bestående av 
gulaschsoppa, strudel samt kaffe 
innan en guide möter upp och visar 
oss det mesta och det bästa av 
denna vackra stad som delas av 
floden Donau. Vi åker upp på Gellért-
berget, varifrån utsikten över den 
vackra staden och alla broarna är 
enastående. Vi besöker Mattiaskyr-
kan, Fiskarbastionen, stadsparken 
med den vackra badanläggningen 
Széchenyi och Vajdahunyadborgen 
som byggdes till Budapests 1000-års 
fest med mera. När vi sett oss mätta 
åker vi till hotellet och inkvarterar 
oss i våra rum innan vi äter middag.

Dag 7 (6 mil) Idag ska vi besöka en 
vingård i Etyek. Efter frukost beger 
vi oss dit med buss tillsammans med 
en guide. Här får vi provsmaka sex 
stycken olika sorters viner, som pro-
duceras på gården, samt lite tilltugg. 
Vi vänder åter till Budapest, så att 
var och en kan ströva omkring i den 
vackra staden. På kvällen samlas 
vi och åker till Borkatakomba, där 
vi får vara med om en folkloreafton 
med dans och musik medan vi äter 
en trerätters middag. Åter till hotel-
let efter middagen. 

Dag 8 (37 mil) Frukost. Vi lämnar 
Ungern och åker över gränsen in  
i Slovakien. Vi kommer till gruv- 
staden Barská Bystrica, där det  
slovakiska folket i augusti 1944  

- Berlin, Prag, Bratislava, Budapest, Krakow

Kultur- & historieresa 
Fiskarbastionen Budapest
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 Krakow

startade sitt uppror mot Hitler.  
Vi åker vidare genom bergskedjan 
Karpaterna in i södra Polen och 
upp till Krakow, där vi ska bo i två 
nätter. Middag på hotellet. 

Dag 9 Efter frukost kommer en 
lokalguide till vårt hotell och tar 
oss med på en rundtur i Krakow. 
Staden var tidigare Polens huvud-
stad och här residerade svensk-
födde Sigismund, sonson till Gustav 
Vasa, och en av Polens största 
kungar. Vi besöker det majestätiska 
kungaslottet Wawel som har Polens 
mest magnifika slottskyrka och en 
stor samling av gobelänger. Under 
vår promenad visar vår guide 
oskattbara vackra kulturhus,  

måleriska gårdar med arkadgång-
ar, patricierhus och adelspalats. Vid 
det stora torget (200 m x 200 m), ett 
av de största torgen i Europa, ser vi 
de gamla tyghallarna och Maria-
kyrkan med sina två olika torn.  
Kyrkan anses vara en av de vack-
raste i världen. När guiden visat 
oss det mesta och det bästa kan vi 
ta en promenad i Gamla Stan eller 
slå oss ned på torget där alla konst-
närscaféer finns. På kvällen äter vi 
en trerätters middag på Restauran-
te Morskie Oko Krakow, där vi även 
får lyssna på folkloremusik.

Dag 10 (60 mil) Frukost innan vi 
lämnar Krakow och tar oss den 
närmaste och snabbaste vägen  

upp till Gdynia, varifrån Stena 
Lines färja avgår till Karlskrona  
kl. 19.00. Vi har stannat och gjort  
uppehåll för fika och lunch på 
lämpliga ställen under uppresan. 
Ombord på båten har vi tvåbädds-
hytter som vi inkvarterar oss i 
innan vi äter middag.

Dag 11 Kl. 07.00 är vi i Karlskrona 
och innan vi går iland har vi ätit 
frukost. Nu har vi bara den sista 
etappen kvar genom Sverige innan 
vi är hemma igen på respektive  
hemort. Vi äter lunch på lämp-
ligt ställe och på Rasta Tönnebro 
Värdshus äter vi en avslutnings-
måltid.

11 DAgAR – AVREsEDAg 26/8

13 830:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och båtresor, 
del i tvåbäddshytt, inkvartering i 
dubbelrum. Frukost och middag alla 
dagar samt kaffe och bröd resda-
garna. Lunch dag 6 och 11. Entréer, 
lokalguider samt reseledares  
tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 2 100:-
ENKELhyttstILLÄgg: 650:-
VALutA: Euro, Koruna, Forint, Zloty
AVREsEtID: A 
hEMKoMsttID: F +3 tim 
hotELL: 

Park Inn by Radisson Berlin  
Alexanderplatz hotel
Vår bedömning:               
Alexanderplatz, Berlin.

Tel: +49 3023890
1012 rum. 37 vån. Läge: Centralt.

       
www.parkinn.com

hotel Expo
Vår bedömning:               
Za Elektrarnou 3 412/3, Prag.
Tel: +420 266712470
106 rum. 4 vån.
Läge: Nära Karlsbron.

       
www.expoprag.cz

Mercure Bratislava Centrum hotel
Vår bedömning:               
Zabotova Street 2, Bratislava.
Tel: +421 917880000.
175 rum. 5 vån. Läge: Centralt.

       
www.accorhotels.com

Leonardo hotel Budapest
Vår bedömning:              
Tompa U 30-34, Budapest.
Tel: +36 14777200
227 rum. 7 vån. Läge: Centralt.

       
www.leonardo-hotels.com

Ascot hotel
Vår bedömning:  
Radzivillowska 3, Krakow.
Tel: +48 123840606
49 rum. 3 vån. Läge: Centralt.

       
www.hotelascot.pl

Kultur- & historieresa 
Floden Moldau, Prag
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FLyg. Följ med på en resa till 
Lissabon, en av Europas  
charmigaste och äldsta huvud- 
städer, och Porto som ligger  
vid Douroflodens mynning.  
Vi gör rundturer och får se 
historiska städer, vinområden 
samt pittoreska fiskebyar.

Dag 1 (tisdag 29 augusti) Avresa 
från respektive hemort tidigt på 
morgonen. Vi äter frukost på Rasta 
Tönnebro Värdshus innan vi fort-
sätter till Arlanda, varifrån TAP ś 
direktflyg avgår kl. 14.45 till Lissa-
bon. Kl. 18.10 landar vi och möts av 
en portugisisk buss och chaufför 
som kör oss till hotellet, där vi ska 
äta middag och bo i två nätter.

Dag 2 (3 mil) När vi ätit frukost 
väntar en stadsrundtur i Lissabon. 
En guide visar oss Lissabons olika 
stadsdelar: de gamla Alfamakvar-
teren, pittoreska Bairro Alto, det 
ståtliga centraltorget Praca do 
Comercio, försvarstornet Torre de 
Belém, den gamla borgen på sin 
kulle och Jeronimoklostret. Under 
eftermiddagen har vi tid för egna 
strövtåg och shopping. På kväl-

len äter vi gemensam middag på 
en trevlig specialrestaurang med 
fadoshow.

Dag 3 (35 mil) Efter frukost  
lämnar vi Lissabon och åker upp  
till Nazaré, den lilla staden med  
15 000 invånare och den mest 
kända fiskebyn i Portugal.  
 
Staden är unik på många sätt. 
Här finns fina stränder, en genuin 
stadskärna och en känsla av att 
tiden stannat. Detta kombineras 
med lokal stolthet som får traditio-
nen från Nazarés äldre dagar att 
frodas än idag och gör staden till 
en speciell plats att vistas på. Här 
stannar vi och äter lunch innan 
vi fortsätter resan till Porto, där 
vi ska bo i fyra nätter. Middag på 
hotellet.

Dag 4 (5 mil) Frukost. Nu möter  
en lokalguide upp och ska visa  
oss det mesta och det bästa.  
Porto är den näst största staden 
i Portugal med livlig sjöfart och 
många tillverkningsindustrier.  
Vi kommer bland annat besöka  
det gamla Börshuset Palacio de Bol-
sa som byggdes mellan 1842-1910 
och järnvägsstationen São Bento 

som är mycket vackert dekorerad 
invändigt med kakelplattor som är 
målade i olika historiska motiv. 

Efter rundturen gör vi ett lunchup-
pehåll innan vi åker till The House 
of Sanderman som grundades 1790 
av George Sanderman. Här pro-
duceras portvin, sherry, brandy 
och Madeiravin med den välkända 
loggan med en man i cape och en 
bred spansk hatt. Vi får en rundvis-
ning inklusive provsmakning av två 
sorters vin innan vi vänder åter till 
hotellet för middag.

Dag 5 (15 mil) Idag ska vi göra en 
heldagsutflykt på Dourofloden. Vi 
lämnar vårt hotell efter frukost 
och åker till Peso de Regua som är 
portvinsdistriktets huvudstad. Här 
kliver vi på båten som ska ta oss 
tillbaka till Porto under dagen. Vi 
glider fram på floden som omges  
av natursköna landskap där flodens 
sluttningar kläds av vinodlingar. 
Vi njuter av vackra vyer och äter 
samtidigt även en god lunch på 
båten. Vi avslutar ännu en dag  
med middag på hotellet.

Dag 6 (10 mil) Frukost på vårt hotell 
och därefter gör vi en utflykt till 

med Lissabon, Porto och Dourofloden

Portugal
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Almedalen

den vackert belägna vingården 
Quinta da Aveleda i Penafiel.  
Vi får en rundvandring och  
provsmakning av tre sorters  
vin samt vingårdens egen- 
tillverkade ostar innan vi  
återvänder till Porto, där vi  
nu har eftermiddagen till  

eget förfogande. Vi avslutar dagen 
med en trerätters middag på en 
trevlig restaurang.

Dag 7 Frukost innan transfer-
bussen går till flygplatsen, varifrån 
TAP ś flyg till Lissabon avgår kl. 
09.30. Kl. 12.35 avgår planet till 

Arlanda. När vi landar kl. 17.50 
möts vi av en Byberg & Nordinbuss 
och chaufför som tar oss till Rasta 
Tönnebro Värdshus, där vi äter en 
tvårätters avskedsmiddag. Nu  
återstår bara den sista etappen 
hem till respektive hemort.

7 DAgAR – AVREsEDAg 29/8

14 975:-
I PRIsEt INgåR: Buss– och flyg-
resor. Inkvartering i dubbelrum. 
Frukost och middag alla dagar. 
Lunch dag 2 och 4. Utflykter inkl. 
guider enligt program. Reseledares 
tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 1 970:-
VALutA: Euro
AVREsEtID: A +1 tim 10 min
hEMKoMsttID: F +2 tim

hotELL: 
hotel Zenit Lisboa        
Vår bedömning:               
Avenida 5 De Outubro 11, Lissabon.                
Tel: +351 213102200            
86 rum. 6 vån. Läge: Centralt.     

       
www.lisboa.zenithoteles.com/en

hotel Vila galé Porto
Vår bedömning:               
Avenida de Fernãu de Megalhães 7, 
Porto.
Tel: + 351 225191800
292 rum. 17 vån. Läge: Centralt.                

          
www.vilagale.com

Portugal

Porto  Alfamakvarteren

Dourofloden

NYHET
        2017!      



30

Buss. En resa för dig som är  
intresserad av vin! Vi besö-
ker de kända vindistrikten i 
Moseldalen och i Pfalz och får 
smaka på deras goda viner. 
Vi får också njuta av vackra 
naturscenerier samt de mysiga 
korsvirkeshusen och slotten 
längst Moseldalen.

Dag 1 (torsdag 7 september) Avresa 
tidigt på morgonen från respektive 
hemort. I Tönnebro stannar vi och 
äter frukost. Resan fortsätter förbi 
Gävle, Sala och Västerås och strax 
söder om Örebro tar vi en fika med 
smörgås från bussen. Framme i 
Göteborg kommer vi till Stena  
Lines terminal, där vi går ombord 
och inkvarterar oss i våra hytter 
innan vi äter en rejäl och god  
middagsbuffé.

Dag 2 (67 mil) Nu börjar äventyret! 
Efter en härlig frukost fortsätter 
resan genom Tyskland. Vi passerar 
städer som Bremen, Osnabrück  
och Münster. Vi tar lunch och fika 
från bussen vid lämpligt tillfälle. 
Mot kvällen närmar vi oss Tritten-
heim som ligger ganska nära Lux-
emburg. Här ska vi bo i två nätter. 
Hotellet ligger precis vid Mosel 

och nu serveras vi en god middag.

Dag 3 (11 mil) Vi vaknar och är 
omgivna av vingårdar längs  
Mosels sluttningar. Efter frukost 
åker vi mot Trier, en stad som  
romarna grundade för över 2000  
år sedan. En lokalguide möter  
upp och berättar om Triers långa 
historia och de byggnader som 
finns kvar sedan romartiden. 

Vi lämnar Trier och åker till en 
vingård, Weingut Fritz von Nell. 
Här bjuds vi på lunch och därefter 
är det dags för vinprovning. Vi får 
se vinodlingarna, vinkällaren och 
vingården som har varit i familjens 
ägo i mer än 200 år. Efter både 
lunch och vinprovning vänder vi 
åter mot vårt hotell i Trittenheim. 
Innan middagen finns tid för en 
promenad.

Dag 4 (30 mil) Efter frukost går 
vi ombord på bussen och lämnar 
Trittenheim. Vi åker längs Mosel 
och passerar Bernkastel-Kues, 
Traben-Trarbach och Zell. Vi ser 
otaliga vingårdar längs flodens 
sluttningar. Vi når Cochem, huvud-
ort för vintillverkningen i Moselda-
len. Vi lämnar tid för lunch innan 
vi besöker Weingut J Koll & Cie, 

en vingård i Cochem. Här får vi 
veta lite om vinodling och därefter 
prova sju sorters viner. Vi fortsätter 
till en liten stad som heter Gros-
skarlbach som ligger vid Deutsche 
Weinstrasse. Här ligger också ett 
av Tysklands största vindistrikt, 
Rhein-Pfalz. Här bor vi i tre nätter. 
Middag på hotellet.

Dag 5 (14 mil) Efter frukost ger vi 
oss av till Heidelberg, där en lokal-
guide tar oss runt bland stadens 
historiska delar. Efter lunch besö-
ker vi vinkällaren Weingut Reichrat 
von Buhl, där vi får göra en rund-
vandring i vinkällaren och avslutar 
med vinprovning. Vi vänder åter till 
Grosskarlbach och på kvällen åker 
vi till Bad Dürkheim och restaur-
ang Dürkheimer Fass. Här bjuds 
vi på ”Pfälzer Buffe” med vin och 
får uppleva en tysk vinfest. Åter till 
hotellet. 

Dag 6 (40 mil) Frukost. Nu börjar 
vi resan norrut. Vi lämnar Gros-
skarlbach och åker via Mannheim 
till Frankfurt som vi tar en liten titt 
på innan vi åker till Kassel, där vi 
gör ett lunchuppehåll. Vi fortsätter 
vidare till Hildesheim, där vi ska 
övernatta och äta middag.

med vinfest
Mosel och Pfalz
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med vinfest
Mosel och Pfalz

Dag 7 (27 mil) Frukost. Vi lämnar 
Kassel och åker via Hannover och 
Hamburg till Kiel, där vi åker till 
Citti Markt. Här kan vi göra de sista 
inköpen på utländsk mark innan 
vi går ombord på Stena Lines färja 
som tar oss åter till Sverige. Lika 

som på utresan bjuds vi på Stena 
Lines goda middagsbuffé innan vi 
kryper till kojs.

Dag 8 Efter en riklig frukost går 
vi iland i Göteborg och fortsät-
ter resan hemåt. Vi stannar och 

dricker kaffe och bröd från bussen 
och på Rasta Tönnebro äter vi en 
avslutningsmiddag innan vi når 
vår hemort.

Trittenheim

8 DAgAR – AVREsEDAg 7/9

10 940:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och båtre-
sor. Inkvartering i dubbelhytt och 
dubbelrum. Frukost och middag 
alla dagar, samt lunch dag 3. Kaffe 
och bröd från bussen alla dagar. 
Lokalguider, vinprovning och ut-
flykter enligt program. Reseledares 
tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 785:-
ENKELhyttstILLÄgg: 500:-
VALutA: Euro
AVREsEtID: A 
hEMKoMsttID: F 
hotELL: 
hotel Krone Riesling            
Vår bedömning:             
Moselpromenade 3, Trittenheim.    
Tel: +49 650792630            
22 rum. 3 vån. Läge: Vid Moselfloden.

      
www.krone.riesling.de        

hotel Winzergarten
Vår bedömning: 

Hauptstrasse 17, Grosskarlbach.
Tel: +49 6238926800
55 rum. 2 vån. Läge: Centralt.

   
www.hotel-winzergarten.de

Novotel hildesheim
Vår bedömning: 

Bahnhofstrasse 38, Hildesheim.
Tel: +49 512117170
120 rum. 2 vån. Läge: Centralt.

      
www.accorhotels.com

NYHET
        2017!      
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Novigrad

Kroatien
– sol, bad och historia

FLyg. På denna resa bor vi sju 
nätter på samma hotell. Vi 
besöker bland annat Postojna 
grottorna och Predjama Castle. 
Vi får även göra en smakprov-
ning baserad på tryffel och en 
båttur i den vackra kroatiska 
övärlden med mera.

Dag 1 (onsdag 13 september) Avresa 
från respektive hemort natten 
mellan den 12 och 13 september 
till Arlanda, varifrån Air Berlins 
flyg avgår kl. 12.10 till Düsseldorf. 
Här byter vi flyg och kommer till 
Venedig kl. 16.45 och där möts vi av 
en kroatisk chaufför och buss som 
tar oss de 22 milen till Novigrad, 
där vi ska bo i sju nätter. Vi inkvar-
terar oss på hotellet och äter en sen 
middag.

Dag 2 Frukost. Idag är vi kvar på 
hotellet på förmiddagen. Novigrad 
kallas ”den romantiska staden” och 
på promenadavstånd från hotellet 
når vi den medeltida stadskärnan. 
Hotellet vi bor på har bland annat 
en pool med havsutsikt och stor 
terrass samt ytterligare en pool 
som ligger väldigt läckert precis 
vid kanten till Adriatiska havet. Vid 
lunchtid är det dags att åka för att 

göra en smakprovning baserad på 
tryffel. Den motsvarar en lättare 
svensk lunch inklusive vin och 
vatten. Vi vänder åter till hotellet. 
Vi äter av den goda middagsbuf-
fén som även inkluderar fri dryck 
såsom öl, vin, vatten.

Dag 3 (20 mil) Efter frukost möter 
en lokalguide upp och vi ska göra 
en utflykt bland Istriens inland och 
småbyar. Under denna tur kommer 
vi bland annat att göra en stads-
vandring i Pazin, en stad med rik 
tradition och som nämns i texter så 
tidigt som år 983. Därefter gör vi en 
vinprovning på Bani. Efter vinprov-
ningen besöker vi Groznjan, en stad 
som lever och andas konst. En la-
byrint av små gator blir till en stor 
scen på vilken det ständigt ljuder av 
jazz och klassisk musik. Ett besök i 
någon utav stadens många galle-
rior är ett måste. Vi vänder åter till 
hotellet och äter middag.

Dag 4 (20 mil) Frukost. Idag ska vi 
åka till Postojna grottorna, Euro-
pas största droppstensgrotta och 
Sloveniens mest kända och besökta 
resmål. Med eltåg åker man 3 km  
in i grottan. Enorma stalaktiter 
hänger från grottaket och stalag-
miter sticker upp som mäktiga 

pelare. Allt lyses upp av strålkasta-
re och dolda lampor. I några av de 
större salarna hänger kristallkro-
nor och det känns som att man är 
i Bergakungens sal. 

Därefter åker vi till världens enda 
slott som byggts inuti en grottöpp-
ning, Predjama Slottet. Ingen vet 
exakt när det svårintagliga slottet 
byggdes, men det nämns första 
gången i skrifter från 1247 och  
lät troligtvis uppföras av ärke- 
biskopen i Aquileia, en närliggande 
stad som idag ligger i Italien. Slot-
tet förstördes helt på 1400-talet, 
men ett nytt byggdes upp i början 
av 1500-talet. Det förstördes snart 
igen i en jordbävning och det tredje 
och nuvarande slottet byggdes 1570 
av ärkehertig Karl II av Inre Öster-
rike. Det blev ett museum efter 
andra världskriget och vi ska nu  
gå in och titta på slottet. Därefter 
åker vi åter till hotellet för middag.

Dag 5 Efter frukost ska vi göra en 
heldagstur med båt från Novigrad 
till någon mysig ö, där vi går iland 
och äter lunch. Vi njuter av den 
vackra kroatiska övärlden och är 
åter vid vårt hotell vid 17-tiden. 
Middag på hotellet.
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Kroatien

 8 DAgAR – AVREsEDAg 13/9

14 800:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och flygresor. 
Del i dubbelrum. Frukost och mid-
dag alla dagar. Utflykter, entréer, 
lokalguider enligt program. Rese- 
ledares tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 450:-
VALutA: Kuna
AVREsEtID: A -2 tim 25 min
hEMKoMsttID: F +3,5 tim

hotELL: 
Aminess Maestral hotel
Vår bedömning: 

Terre 2, Novigrad.
Tel: +385 52858600
318 rum. 4 vån. Läge: Centralt  
vid havet.

       
www.laguna-novigrad.hr

– sol, bad och historia

Dag 6 (18 mil) När vi ätit frukost 
möter en guide upp och tar oss med 
på en heldagsutflykt till Pula, Istri-
ens största stad. Vi får bland annat 
se Amfiteatern, som näst Colosse-
um är den bäst bevarade i världen, 
samt Triumfbågen, Augustustemp-
let och Pulas katedral. 

Därefter åker vi till Rovinj. Städer-
na på halvön Istrien i nordvästra 
Kroatien är fantastiskt charmiga, 
vackra och välvårdade. Rovinj är 
absolut inget undantag. Staden är 
en av Istriens absolut charmigaste 

kuststäder. Här är det kuperat och 
backigt och högt uppe på en kulle 
tronar St Eufemiakatedralen. På de 
små torgen serveras glass, pasta 
och nybryggd espresso. På efter-
middagen vänder vi åter till vårt 
hotell och middagen som väntar.

Dag 7 Idag är vi kvar i Novigrad. 
Den som vill kan passa på att ta ett 
dopp i poolen, snorkla i det kristall-
klara blå havet, ta en promenad 
och upptäcka alla gamla kyrkor, 
byggnader, ruiner och fornläm-
ningar från olika epoker eller bara 

njuta av de vackra vyerna. Frukost 
och middag på hotellet.

Dag 8 Tidig frukost och avresa från 
hotellet för att vara i tid på flygplat-
sen i Venedig, varifrån flyget avgår 
kl. 12.05 till Düsseldorf. Lika som 
på nerresan byter vi flyg där och 
kl. 17.20 landar vi på Arlanda, där 
vi möts av en Byberg & Nordin-
buss med chaufför som tar oss till  
respektive hemort. Under resan 
norrut har vi stannat och ätit en 
tvårätters middag på Rasta Tön-
nebro.

Predjama
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Italien
i våra hjärtan

FLyg. På denna resa besöker
vi många av Italiens pärlor
– Rom, Neapel, Pompeji och
Capri. Intressant kultur,
historiska minnesmärken
och vacker natur varvas med
skön avkoppling och bad på
gaetas vita sandstränder.

Dag 1 (fredag 15 september) Vi  
startar resan på kvällen mellan  
den 14 och 15 september, ner till 
Arlanda.

Vi flyger med Norwegian kl. 13.05
den 15 september och landar i Rom 
kl. 16.15. Där möts vi av en italiensk 
buss och chaufför som tar oss till 
hotellet, där vi ska bo i två nätter. 
På kvällen äter vi middag på hotel-
let.

Dag 2 (5 mil) Efter frukost ger vi  
oss ut på en rundtur i Italiens
huvudstad. En svensktalande  
guide visar oss Vatikanen,  
Peterskyrkan, Forum-Romanum, 
Colosseum, Fontana di Trevi och 
många fler sevärdheter.

Efter rundturen hinner vi ströva 
runt på egen hand. Affärerna är
öppna till sent på kvällen, men

priserna i Rom är inte så shopping-
vänliga så vi råder er att spara med 
inköpen. Efter middagen på vårt
hotell är kvällen fri för egna
aktiviteter.

Dag 3–7 Nu lämnar vi Rom för att
åka ner till Gaeta, ett badparadis 
vid Golfo de Gaeta i Tyrrenska
Havet. Här ska vi bo i fem nätter
på Hotell Flamingo. Gaeta är en
gammal historisk stad med mysiga
affärer, i de trånga gränderna. Det 
finns mycket att göra när vi inte  
ligger på den enorma stranden.

Vi gör en heldagsutflykt till Capri
(20 mil). Det tar en dryg timme
med båt från Neapelbukten ut  
till Capris hamn, Marina Grande.  
Tillsammans med vår guide åker
vi upp till staden, där vi promene-
rar i Augustus berömda trädgår-
dar. Vi ser också de fantastiska
Faraglioniklipporna och den 
svenske läkaren Axel Munthes,  
Villa San Michele.

Vi gör också en heldagsutflykt
till Neapel och Pompeji (25 mil).  
Vi gör en två timmar lång rund-
vandring i Pompeji, staden där  
allt liv stannade vid vulkanen 
Vesuvius utbrott år 79. Staden 

konserverades under pimpsten och 
aska. Den är numera utgrävd till 
fyra femtedelar och ger en fantasi-
eggande bild av livet i en romersk 
stad vid tiden för Kristi födelse.

Efter rundvandringen besöker vi
en kaméfabrik och avslutar dagen
med sightseeing i Neapel. På kväl-
larna i Gaeta äter vi middagarna 
på hotellet.

Dag 8 Tidig avresa från Gaeta till 
Roms flygplats, varifrån Norwegi-
ans flyg avgår kl. 08.55. Vi landar  
på Arlanda kl. 12.05 och möts där 
av en Byberg & Nordinbuss som tar 
oss till Rasta Tönnebro Värdshus, 
där vi äter en tvårätters middag 
innan vi åker sista biten mot res-
pektive hemort.

Colosseum
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Italien

8 DAgAR – AVREsEDAg 15/9

14 980:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och flygresor.
Inkvartering i dubbelrum. Frukost 
och middag alla dagar. Inträden och 
utflykter enligt program. Guider 
samt reseledares tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 1 200:-
VALutA: Euro
AVREsEtID: A -1,5 tim 
hEMKoMsttID: F +2 tim

hotELL:
Courtyard Rome Central Park
Vår bedömning: 

Via Giuseppe Moscati 7, Rom.
162 rum. 5 vån. Läge: I utkanten  
av centrum.

     
www.marriott.com

hotel Flamingo
Vår bedömning: 

Corso Italia, Gaeta.
Tel: +39 0771740438 
48 rum. 4 vån. Läge: 300 m 
till stranden.

       
www.hotelflamingogaeta.com

Capri

Pompeji
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Nice

FLyg. Följ med till ett av  
Europas populäraste res- 
mål - Italienska och Franska  
Rivieran. san Remo med  
sitt överdåd av blommor  
och exklusiva stränder,  
Nice med flera gallerier och  
muséer än någon annan- 
stans utanför huvudstaden 
Paris.

Dag 1 ( söndag 17 september) 
Avresa natten mellan den 16 och 17 
september från respektive hemort. 
Vi gör ett kort uppehåll i Tönnebro 
och senare ett stopp för fika med 
smörgås från bussen innan vi kom-
mer till Arlanda, varifrån Norwegi-
ans flyg till Nice avgår kl. 07.05. 

Vi landar kl. 10.55 i Nice och där 
möts vi av en italiensk buss och 
chaufför som tar oss till vårt  
hotell i Diano Marina på italienska  
Rivieran. Staden kallas för  
”Apelsinstaden” på grund av att 
många gator kantas av citrusträd. 
Hotellet ligger vid strandprome- 
naden med vidunderlig utsikt  
över havet. Vi serveras en lunch  
på hotellet vid ankomsten och 
sedan tar vi det lugnt på efter- 
middagen. Middag på hotellet.

Dag 2 (8 mil) Efter en god natts 
vila och frukost beger vi oss till 
San Remo, där en lokalguide möter 
upp. Vi vandrar genom Gamla stan 
samt besöker bland annat Nobels 
hus, där han levde till sin död. Vi 
vänder åter till Diano Marina och 
har eftermiddagen fri. Vi kan njuta 
av det vackra vädret och kanske 
ta en liten promenad på den långa 
strandpromenaden. Middag äter vi 
på hotellet.

Dag 3 (15 mil) Efter frukost gör vi 
en heldagsutflykt med lokalguide. 
Vi kör efter kusten mot den franska 
gränsen. Vi ser otaliga växthus  
för blommor innan vi följer flod- 
dalgången upp från kusten till  
Dolceacqua, en unik by med en  
säregen uppbyggnad av gator  
och hus. 

En annan säregen by är Isolabona. 
Här gör vi ett lunchuppehåll innan 
vi åker kustvägen åter till Diano 
Marina. Nu har vi tid för egna 
strövtåg innan middagen.

Dag 4 (10 mil) Idag lämnar vi Diano 
Marina efter frukost och tar oss till 
Monaco. En lokalguide möter upp 
som berättar och visar oss fursten-
dömet. Vi besöker bland annat 

casinot och där kanske vi spelar 
lite för att förstärka reskassan? 
Lokalguiden ger tips om var vi kan 
äta lunch. 

Därefter fortsätter resan längs 
franska Rivieran och i Nice blir det 
ett par timmars guidning både med 
buss och till fots. Vi åker till vårt 
hotell och här ska vi bo i tre nätter. 
Middag på lokal restaurang.

Dag 5 (10 mil) Efter frukost är det 
dags för en heldagsutflykt längs 
franska Rivieran med besök i  
Antibes och Cannes. 

Vi avslutar med parfymindustrins 
högborg, Grasse. Här tillverkas 
alla grunddofter till de stora par-
fymhusen och här finns också ett 
försökslaboratorium för utveckling 
av nya dofter. Välparfymerade 
återvänder vi till hotellet. Middag 
på restaurang.

Dag 6 Idag tar vi det lugnt och  
har egen tid till att upptäcka Nice.  
Kanske promenera längs strand-
promenaden, gå på museum eller 
bara njuta av dagen. På kvällen 
äter vi middag på en lokal restaur-
ang. 

Italienska & Franska rivieran
-san Remo, Monaco och Nice
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Italienska & Franska rivieran

Dag 7 Efter frukost är det dags att 
packa väskorna och åka till  
flygplatsen i Nice. Norwegians  
flyg avgår kl. 14.00 från Nice och  
kommer till Arlanda kl. 16.55. 

Här möter en Byberg & Nordinbuss 
och chaufför upp för att ta oss till 
Rasta Tönnebro, där vi äter resans 
avskedsmåltid. 

Nu återstår bara den sista etappen 
hem till respektive hemort.

-san Remo, Monaco och Nice

7 DAgAR – AVREsEDAg 17/9

15 500:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och flyg- 
resor. Del i dubbelrum. Frukost 
och middag alla dagar. Utflykter, 
entréer enligt program. Lokalguider 
samt reseledares tjänster. 
ENKELRuMstILLÄgg: 2 500:-
VALutA: Euro
AVREsEtID: A -7 tim 5 min
hEMKoMsttID: F +3 tim 30 min        

hotELL:
grand hotel Diana Majestic
Vår bedömning: 

Via degli Oleandri 15, Diano Marina.
Tel: +39 0183402727
86 rum. 5 vån. Läge: Vid stranden.

        
www.dianamajestic.com

Ibis styles Nice Vieux Port hotel
Vår bedömning: 

8 rue Emmanuel Philibert, Nice.
Tel: +33 492005900
113 rum. 4 vån. Läge: Nära hamnen.

     
www.accorhotels.com 

Cannes
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Rovaniemi

Ålands
skördefest

Buss. skördefest på åland  
ordnas nu för nittonde året.  
Antalet besökare ökar för 
varje år. Den åländska lands-
bygden bjuder på mängder av 
nyskördade grönsaker, färskt 
lamm- och nötkött, matvaror 
omsorgsfullt tillagade och  
närproducerade härligheter.

Dag 1 (torsdag 21 september)  
Avresa tidig morgon från respek-
tive hemort ner till Grisslehamn,  
varifrån färjan avgår kl. 15.00. 
Under nerresan har vi ätit frukost/
lunch på Rasta Tönnebro Värdshus 
samt ätit smörgås och druckit  
kaffe från bussen. Kl. 18.00 (lokal 
tid) anländer båten till Eckerö och 
nu är det ca 45 min bussresa till 
Mariehamn. Här inkvarterar vi oss 
på hotellet och äter sedan middag.

Dag 2 (10 mil) Frukost på hotellet 
innan vi gör en fyra timmars  
guidad rundtur. Vi får se och  
uppleva de vackraste delarna av 
Åland. Under guidningen får vi 
bland annat se historiska Kastel-
holms slott, där Erik XIV och  
Karin Månsdotter satt fängslade 
under några månader 1571. Vi  

ser även Finlands enda fängelse-
museum, Vita Björn, innan vi  
vänder åter till Mariehamn och  
får lite egen tid. 

Vid 17-tiden åker vi till frilufts-
museet Jan Karlsgården – Ålands 
Skansen. Här finns Smakbyn med 
åländska delikatesser och ett brän-
neri. Vi gör här en dryckesprovning 
innan vi äter en trerätters middag. 
När vi ätit oss mätta vänder vi åter 
till hotellet.

Dag 3 (10 mil) Frukost. Idag ska vi 
åka runt på den åländska lands-
bygden och besöka olika gårdar 
och handla lokalt. 

Gårdarna som bjuder in till be-
sök är en blandning av lantbruk, 
matproducenter och lokala hant-
verkare. 

Vi vänder åter till Mariehamn och 
då kan den som vill ta en titt på 
den fyrmastade barken Pommern, 
shoppa eller bara ta det lugnt innan 
vi ska äta middag på hotellet.

Dag 4 Frukost innan avresa till  
Eckerö, varifrån färjan avgår kl. 
13.30 (lokal tid) till Grisslehamn.

Kl. 14.30 kommer vi iland och åker 
till Rasta Tönnebro Värdshus, där 
vi äter en tvårätters middag inklu-
sive måltidsdryck och kaffe. 

En fika från bussen hinner vi också 
med innan vi kommer åter till var 
och ens hemort.

4 DAgAR – AVREsEDAg 21/9

6 590:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och båt- 
resor. Inkvartering i dubbelrum.
Frukost och middag alla dagar 
samt kaffe med bröd alla dagar.
Lokalguide och reseledares  
tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 1 480:-
VALutA: Euro
AVREsEtID: B
hEMKoMsttID: F +1 tim    
hotELL:

hotell savoy
Vår bedömning: 

Nygatan 12, Mariehamn.
Tel: +358 1815400
85 rum. 3 vån. Läge: Centralt.

       
www.alandshotel.fi
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Buss. Byarna på Krk är väldigt 
olika. Den ena byn är inte den 
andra lik. här bjuds vi på en 
cocktail av intressant historia, 
italienska influenser, läcker 
mat och gott vin.

Dag 1 (fredag 22 september) Vi 
lämnar respektive hemort tidig 
morgon och åker ner till Rasta 
Tönnebro, där vi äter frukost innan 
vi fortsätter resan söderut mot 
dagens mål, Göteborg. Vi passerar 
Sala och i Örebrotrakten stannar vi 
och dricker kaffe och smörgås från 
bussen. Väl framme i Göteborg går 
vi ombord på Stena Lines färja som 
ska tas oss till Kiel. Vi inkvarterar 
oss i våra tvåbäddshytter innan vi 
äter middag ombord.

Dag 2 (66 mil) Efter att vi ätit sjö-
frukost går vi iland och börjar  
resan söderut. Vi passerar Ham-
burg, Hannover och Würzburg 
innan vi kommer fram till Bad 
Windsheim, där vi ska äta middag 
och övernatta. Under dagen har vi 
stannat och fikat från bussen samt 
gjort uppehåll för lunch.

Dag 3 (44 mil) Frukost innan vi 
går ombord på bussen och åker till 
München, där vi tar en liten titt på 

staden innan vi gör ett lunch- 
uppehåll. Därefter fortsätter vi 
resan söderut och passerar den  
österrikiska gränsen innan vi  
kommer fram till Lienz, där vi  
ska övernatta och äta middag.

Dag 4 (34 mil) Efter frukost åker vi 
ner mot den italienska gränsen och 
kommer så småningom till Trieste 
som är känd för blandningen av 
serbisk och italiensk kultur. Här gör 
vi ett lunchuppehåll innan vi fort-
sätter ner till ön Krk och vårt hotell 
i Baska, där vi ska bo i sju nätter. 
Krk är den näst största ön i Adria-
tiska havet och har en landförbin-
delse sedan 1980 genom en 1430 
m lång bro. Den är en av världens 
längsta betongbroar. Middag på 
hotellet.

Dag 5 – 10 Nu har vi sex härliga da-
gar till utflykter eller för att bara ta 
det lugnt. Hotellet vi bor på ligger 
vid den mäktiga stranden i Baska 
och har havet på ena sidan, bergen 
som bakgrund och centrum på be-
kvämt avstånd. På den fyra kilome-
ter långa strandpromenaden finns 
det restauranger, matmarknader, 
souvenirstånd, butiker med mera. 
På hotellet har alla rum balkong 
och det finns inom- och utomhus-
pooler samt en fin SPA-avdelning 

med bubbelpool med mera. Följ- 
ande utflykter kommer vi att göra:

heldagsutflykt på Krk (15 mil) 
Ledsagade av en lokalguide besö-
ker vi staden Krk (samma namn 
som ön) som är en charmig liten 
semesterpärla. Den gamla delen av 
staden är omgärdad av murar och 
innanför väntar slingrande gator. 
Vi tar en promenad genom Krk och 
vår guide berättar allt om stadens 
historia. Därefter fortsätter vi med 
buss till den vackra gamla staden 
Vrbnik, som ligger högt uppe på en 
klippa och är känd för det goda  
Zlatina-vinet som produceras här. 
Vi äter lunch samt gör en vinprov-
ning i vinkällaren Nada innan vi 
vänder åter till vårt hotell för mid-
dag.

Dagsutflykt till Novi Vinodolski 
och Crikvenica (10 mil) Efter  
frukost åker vi till Crikvenica  
som tillsammans med Dramalj,  
Selca och Jadranovo utgör den 
kända och populära Crikvenica 
Rivieran. Staden är känd för de  
kilometerlånga sand- och små-
stensstränderna som är samman-
bundna med de naturliga prome-
nadstråken. Vi lämnar tid för  
lunch här innan vi åker till Novi 
Vinodolski som är en mysig gam-

– ön med Kroatiens bästa stränder
    och intressant historia 

Krk
NYHET
        2017!      
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– ön med Kroatiens bästa stränder
    och intressant historia 

Krk

mal stad med kullerstensgator, 
äldre villor i jugendstil och långa 
vackra strandpromenader. Namnet 
på staden kommer från ordet ”vin-
dol” - vindalen - som ligger västerut 
från staden och är berömd för sina 
stora grönskande vingårdar. Vi ska 
besöka en vinproducent, Vinarija 
Pavlomir, och här får vi prova tre 
sorters vin och som tilltugg får vi 
ost och prosciutto. Därefter vänder 
vi åter till vårt hotell.

Båttur Krk- Rab (om vädret tillåter 
alt annan båttur) Idag ska vi göra 
en båttur till Rab som är en favorit 
bland öarnas små ”huvudstäder”. 
Rab tillhörde Venedig från 1200- 
talet till 1797 och vid gränderna 
innanför den delvis bevarade stads-
muren ligger många vackra palats 
och kyrkor. Några av sevärdhe-
terna är Santa Marias kyrka från 
1100-talet, de fyra klocktornen, 
utsikten från Johanneskyrkans 
ruin samt ringmuren från strand-
promenaden. Vi tar båten tillbaka 
till Krk, där middagen väntar.

Dag 11 (45 mil) Efter frukost lämnar 
vi Krk och åker in i Slovenien och 
dess huvudstad, Ljubljana. Vi tar en 
liten titt på staden med de vackra 
gamla husen innan vi gör ett 
lunchuppehåll. Vi fortsätter resan 

via den kända skidorten Kranjska 
Gora, där bland annat Ingemar 
Stenmark tävlade i den alpina 
världscupen. Nu passerar vi den 
österrikiska gränsen och kommer 
så småningom fram till hotellet i 
Salzburg, där vi äter middag och 
övernattar.

Dag 12 (57 mil) Frukost. Nu fort-
sätter resan norrut till Halle, där 
hotellet väntar med middag och 
sköna sängar. Under dagen har vi 
gjort ett litet uppehåll i München 
samt i Nürnberg, lämnat tid för 
lunch samt fikat från bussen.

Dag 13 (41 mil) Nu börjar den sista 
etappen på utländsk mark efter 
att vi ätit frukost. Vi tar närmaste 
väg till Kiel, varifrån Stena Lines 
färja avgår kl. 18.45. Vi stannar och 
äter lunch samt fikar från bussen 
under resan upp. I Kiel åker vi till 
Citti Markt, där kan vi göra de sista 
inköpen innan vi installerar oss i 
våra hytter ombord på färjan och 
äter middagsbuffé därefter.

Dag 14 Sjöfrukost. Nu återstår bara 
resan hem till respektive hemort. 
Med lämpliga stopp för fika från 
bussen, lunchuppehåll samt avslut-
ningsmåltid på Rasta Tönnebro är 
vi hemma på kvällen.

14 DAgAR – AVREsEDAg 22/9

15 800:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och båtre-
sor. Del i dubbelrum. Frukost och 
middag alla dagar samt lunch dag 
6. Utflykter, entréer samt lokalgui-
der enligt program. Reseledares 
tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 1 300:-
ENKELhyttstILLÄgg: 500:-
VALutA: Kuna
AVREsEtID: A 
hEMKoMsttID: F 
hotELL: 
Arvena hotel Bad Windsheim        
Vår bedömning: 

Pastoriusstrasse 5, Bad Windsheim.        
Tel: +49 98419070            
112 rum. 3 vån. Läge: vid Gamla 
stan.            

            
    www.arvena.de            

sonne hotell                
Vår bedömning: 

Südtirolerplatz 8, Lienz.            
Tel: +43 485263311   
62 rum. 4 vån. Läge: Gamla Stan.           

         
www.hotelsonnelienze.at/en  
    
hotel Corinthia
Vår bedömning: 

Emilia Geistlicha 39, Baska.
Tel: +385 51656223
432 rum. 6 vån. 3 hotell. Läge:  
Centralt. Vid stranden.

       
www.hotelibaska.hr

hotel Neutor
Vår bedömning: 

Neutorstrasse 8, Salzburg.
Tel: +1 46 96103608
90 rum. 4 vån. Läge: Centralt.

      
www.neutor.at

tryp by Wyndham halle
Vår bedömning: 

Neustädter Passage 5, Halle.
Tel: +49 34569310
122 rum. 5 vån. Läge: Centralt.

      
www.hotel-halle-city.de

rab
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Kotor

FLyg. Det lilla landet med 
härliga stränder, vacker natur 
och historiska unescoskyddade 
städer.

Dag 1 (lördag 30 september) Avresa 
från respektive hemort på kvällen/
natten mellan den 29 september 
och 30 september till Arlanda, va-
rifrån Norwegians flyg avgår den 
30/9 kl. 06.30. Under nerresan har  
vi druckit kaffe och ätit en smörgås. 
Kl. 09.25 landar vi i Dubrovnik och 
möts av en buss och chaufför som 
tar oss de 15 milen ner till Becici i 
Montenegro och Hotel Montenegro 
Beach Resort, där vi ska bo i sju 
nätter. 

Vi inkvarterar oss på hotellet och 
äter sedan lunch. Nu kan vi ta det 
lugnt på eftermiddagen tills vi ska 
äta middag i hotellets restaurang.

Dag 2 (9 mil) Frukost. Idag gör vi en 
heldagsutflykt med bland annat en 
stadsrundtur i Budva med en eng-
elsktalande lokalguide. Budva har 
flest miljonärer per capita i Europa, 
200 miljonärer på 10 000 invånare. 
Under bussfärden njuter vi av den 
vackra utsikten över Budvas kust-

landskap. Vi kör upp mot bergen till 
den tidigare kungliga huvudstaden 
Cetinje och besöker det kungliga 
palatset. Därefter fortsätter vår 
färd längs de branta sluttningarna 
på berget Lovćen upp till den lilla 
byn Njeguši, där vi gör ett stopp för 
att smaka lokalproducerad ost, rökt 
skinka, öl och vin. Åter till hotellet 
för middag.

Dag 3 Frukost. Idag kan vi börja 
utforska den Unescoskyddade  
orten Becici som ligger vid Adria-
tiska havet. Den som vill kan bada 
i havet eller i utomhus- alternativt 
inomhuspoolen, bada ångbastu, 
hyra en cykel eller ta en promenad 
in till centrumet. Reseledaren finns 
till hands och hjälper Er om Ni har 
några frågor eller funderingar. 
Middag äter vi på hotellet.

Dag 4 (8 mil) Efter frukost åker vi 
på heldagsutflykt till Kotorbukten, 
den sydligaste fjorden i Europa. Till-
sammans med vår lokalguide åker 
vi med buss till Kotor, en medeltida 
medelhavsjuvel som av Unesco har 
klassats som världsarv. Vår lokal-
guide visar oss staden och vi går 
in i katedralen S:t Tryphon. Efter 
besöket i gamla stan får vi fri tid 

att njuta av Kotor och dess butiker, 
små restauranger och kaféer. 

Därefter åker vi till staden Perast 
som sägs vara Montenegros svar 
på Venedig. Här går vi ombord på 
båten som ska ta oss genom den 
vackra fjorden, omgiven av drama-
tiska berg. Vyerna av bergen i kom-
bination med det stilla vattnet är 
spektakulära, ett ypperligt tillfälle 
att ta fina semesterbilder. 

I hjärtat av fjorden stannar vi vid 
den lilla ön Gospa od Škrpjela för 
att besöka en kyrka från 1600-
talet, dekorerad med 68 målningar 
utförda av kända barockmålare 
från området. Vi passerar genom 
snäva passager och små kuststäder 
och kommer så småningom åter till 
Kotor. Sen eftermiddag vänder vi 
åter till vårt hotell för middag.

Dag 5 Ännu en dag där Ni kan göra 
någon trevlig utflykt på egen hand 
eller ta del av de aktiviteter som 
finns på hotellet. Frukost och mid-
dag äter Ni på hotellet.

Dag 6 (8 mil) Frukost. Idag åker vi 
på heldagsutflykt till Skadarsjön 
som är den största sjön på Balkan 
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 - en storslagen medelhavspärla

Montenegro

8 DAgAR – AVREsEDAg 30/9

12 700:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och flyg-
resor. Del i dubbelrum. Frukost  
och middag alla dagar, samt  
lunch dag 6. Utflykter, entréer  
och guider enligt program.  
Reseledares tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 1 200:-
VALutA: Euro
AVREsEtID: A -7,5 tim
hEMKoMsttID: F -1,15 tim

hotELL: 
hotel Montenegro Beach Resort, 
Becici.
Vår bedömning: 

Tel: +382 33773777
168 rum. 4 vån. Läge: Centralt.

         
www.montenegrostars.com

med vatten i både Montenegro 
och Albanien. Sjön är belägen i en 
sällsynt vacker nationalpark. Här 
finns en mångfald av fågelarter 
och växter, ett behagligt klimat, 
naturliga underverk och ett rikt 
historiskt arv. 

Vi njuter av vyerna medan vi reser 
från kusten över bergen till Ska-
darsjön, där vi går ombord på en 
båt i Virpazar och kryssar ut på 
det klarblå vattnet. Vi stannar till 

för lunch på en lokal restaurang i 
Virpazar med fisk- och skaldjurs-
specialiteter och smakar det lokala 
vinet Vranac i en idyllisk atmosfär. 
Efter lunch och fri tid återvänder vi 
till hotellet för middag.

Dag 7 Sista dagen i Montenegro. 
Efter frukost har Ni hela dagen till 
eget förfogande. Ta en promenad, 
shoppa, göra en cykeltur eller bara 
slappa vid poolen. Middag på hotel-
let.

Dag 8 Tidig frukost innan avresa 
till Dubrovniks flygplats, varifrån 
Norwegians flyg avgår kl. 10.10 till 
Arlanda. Kl. 13.05 möter en Byberg 
& Nordinbuss och chaufför upp  
på Arlanda och tar oss till Rasta 
Tönnebro.   
 
Här äter vi en tvårätters middag 
innan vi fortsätter den sista  
etappen hem till respektive hemort.

NYHET
        2017!      
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FLyg. Följ med på en resa till 
salouområdet, som brukar 
kallas ”Playa de Europa”. Vi bor 
på samma hotell i åtta nätter 
och härifrån gör vi utflykter 
till bland annat vingården 
Bodega torres och byn Mont-
blanc. sista dagen och natten 
tillbringas i Barcelona.

Dag 1 (söndag 1 oktober) Avresa 
från respektive hemort natten  
mellan 30 september och 1 oktober 
till Arlanda, varifrån Norwegians 
flyg till Barcelona avgår kl. 12.35. 
Vi landar kl. 16.00 och möts av en 
spansk chaufför och buss som tar 
oss till La Pineda och Hotel Estival 
Park, där vi ska bo i åtta nätter. 
Middag på hotellet.

Dag 2 (10 mil) Efter frukost 
bekantar vi oss med omgivning-
arna kring hotellet innan vi på
eftermiddagen åker till Bodega  
Torres, där vi får prova tre sorter 
av deras egenproducerade vin. 
Vi vänder åter till hotellet för mid-
dag.

Dag 3 Nu har vi en heldag, där  
vi kan ta det lugnt och vara kvar i 
La Pineda som i slutet av 1900-talet 

växte till en internationell badort. 
Den 3 km långa stranden kantas av 
palmer och mängder av prunkande 
blomsterplanteringar. Strax utan-
för La Pineda finns den intressanta 
temaparken Port Aventura med 
exotiskt inspirerande avdelningar 
kallade Mexico, Polynesien, Wild 
West med mera. Frukost och mid-
dag äter vi på hotellet.

Dag 4 (10 mil) Frukost. Idag ska  
vi göra en halvdagsutflykt till  
vingården Cavas Freixenet, där  
vi får en visning av gården och 
produktionen av Cava-vinet. En 
provsmakning ingår också innan  
vi lämnar tillfälle för lunch för  
att sedan återvända till hotellet.  
Eftermiddagen fri fram till mid-
dagen.

Dag 5 (2 mil) Efter frukost ska vi 
göra en halvdagsutflykt till  
Tarragona. En engelsktalande 
guide (reseledaren översätter)  
möter upp och berättar och  
visar oss denna ståtliga stad  
med mycket gammalt ursprung.  
En gång i tiden var Tarragona  
det romerska centrumet i Spanien.  
Vi får se katedralen som anses  
vara en av Spaniens mest intres-
santa och som började byggas 1171.  

Tarragonas gamla stadsdel är väl-
digt pittoresk och den stora fiske-
hamnen sjuder av liv. Vi vänder 
åter till hotellet och har eftermid-
dagen fri innan vi ska äta middag.

Dag 6 Idag stannar vi kvar i La 
Pineda och var och en kan till- 
bringa dagen efter sitt eget tycke 
och smak. Hotellet har både inom-
hus- och utomhuspooler samt en 
SPA-avdelning, där man kan få 
olika behandlingar. Som vanligt 
äter vi frukost och middag på  
hotellet.

Dag 7 (8 mil) Frukost. Idag ska vi 
uppleva en av resans höjdpunkter, 
utflykten till Montblanc. En engelsk-
talande guide möter upp (reseleda-
re översätter) och tar oss först till 
Reus, som är den kände arkitekten 
Gaudis födelsestad. Han flyttade  
sedan till Barcelona, där han  
började rita och konstruera sina 
fantastiska byggnadsverk i tegel 
och sten. I Reus är det de modern- 
istiska fasaderna ett typiskt känne-
tecken. Något annat speciellt är att 
utanför varje hus finns en plakett 
med byggnadens namn, datum när 
det byggdes och arkitektens namn. 
Vi lämnar tillfälle för lunch innan 
vi fortsätter till den vackra medel-

med Barcelona och Cava

Playa de europa 
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Playa de europa 

tida byn Montblanc. Det här är ett 
av de viktigaste stoppen på den cis-
terciensiska vandringsleden. Varje 
år den 20 april äger den berömda 
medeltida festivalen rum här. Hela 
byn är spektakulär med stadsmu-
ren, Stora Torget, judarnas gata, 
slottet och klostret Alenya Poblet. 
Vi går ombord på bussen som tar 
oss åter till hotellet för middag.

Dag 8 Nu är det vår sista dag i 
La Pineda. Vi kan bara njuta av 
omgivningarna eller göra de sista 

inköpen i de små affärerna. Frukost 
och middag på hotellet. 

Dag 9 (11 mil) Efter frukost åker 
vi till Barcelona, där en lokal-
guide möter upp och visar oss 
Kataloniens huvudstad. Vi får 
bland annat se Columbus skepp, 
den berömda shoppinggatan Las 
Ramblas och Olympiastadion. Efter 
guidningen åker vi till hotellet och 
inkvarterar oss. Därefter kan vi 
själva ta en titt på staden innan vi 
åker till en närliggande restaurang, 

där vi äter middag och får se en 
Flamencoshow.

Dag 10 Hemresedag. Tidig frukost 
innan avfärd till Barcelonas flyg-
plats, varifrån Norwegians flyg till 
Arlanda avgår kl. 08.00. När vi lan-
dar kl. 11.45 möts vi av en Byberg 
& Nordinbuss med chaufför som 
tar oss den sista etappen hem. På 
Rasta Tönnebro Värdshus äter vi en 
tvårätters avskedsmiddag innan vi 
fortsätter till respektive hemort.
 

10 DAgAR - AVREsEDAg 1/10

13 590:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och flygresor.
Inkvartering i dubbelrum. Frukost 
och middag alla dagar. Inträden, 
utflykter och vinprovningar enligt 
programmet.
ENKELRuMstILLÄgg: 1 900:-
VALutA: Euro
AVREsEtID: A -2,5 tim
hEMKoMsttID: H
hotELL: 

hotel Estival Park
Vår bedömning: 

Camí del Racó 15-17,
La Pineda.

Tel: +34 977358050
968 rum. 4 vån. Läge: Vid stranden.

       
www.estivalpark.es

h10 Itaca
Vår bedömning: 

Avenida de Roma No 22, Barcelona.
Tel: + 34 932265594
95 rum. 7 vån. Läge: Centralt.

       
www.h10hotels.com 
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FLyg. Den soliga ön sicilien 
lockar med skiftande, vacker 
natur och spännande historia.
här finns karga bergstrakter, 
härligt inbjudande stränder, 
isolerade bergsbyar, pitto-
reska fiskebyar och praktfulla 
palats. Europas största vulkan, 
Etna, stiger upp ur apelsin- 
lundar, vingårdar och blom-
mande bougainvillea.

Dag 1 (tisdag 17 oktober) Avresa 
från respektive hemort på kvällen 
mellan den 16 och 17 oktober till 
Arlanda, varifrån Air Berlins flyg 
avgår kl. 06.30 till Berlin. I Berlin 
byter vi flyg och kommer fram 
till Catanias flygplats kl. 11.30. En 
siciliansk chaufför och buss möter 
upp och tar oss de 6 milen upp till 
Giardini-Naxos och Hotel Nike som 
blir vårt hem i nio nätter. Vi gör oss 
hemmastadda innan vi äter mid-
dag.

Dag 2 Frukost. Idag kan vi koppla 
av och lära känna omgivningarna. 
Hotellets privata strand ligger på 
fyra minuters gångavstånd från 
hotellet. Hotellområdet har fina 
trädgårdar och terrasser, där  
man kan sitta och njuta av utsikten 

över havet, den grekisk-romerska 
teatern i Taormina, Etna den hög-
sta aktiva vulkanen i Europa med 
mera. Stadens centrum ligger 2 km 
från hotellet. Middagen äter vi på 
hotellet.

Dag 3 (22 mil) Efter frukost beger  
vi oss till Santa Lucias hemstad  
Siracusa, där vi gör en rundtur 
med lokalguide. Staden är vackert 
belägen på en klippig halvö. Den 
grundades av grekerna 734 f.Kr. 
och var under antiken ett mäktigt 
rike. Här finns sevärdheter som 
Aretusakällan, domkyrkan, res-
terna av Siciliens äldsta tempel, 
den grekiska teatern som rymde 
100 000 åskådare, den charmiga 
hamnen och gamla stan med sina 
trånga gator. 

Vi får även lite fri tid till shopping 
och lunch på egen hand innan  
det är dags att åka tillbaka till 
Giardini-Naxos och vårt hotell.

Dag 4 Dagen är fri för egna  
aktiviteter. Reseledaren finns till 
hands och hjälper till om Ni har 
några frågor eller funderingar. 
Frukost och middag äter vi på 
hotellet.

Dag 5 (8 mil) Frukost. Idag ska vi 
göra en halvdagsutflykt med 
vinprovning och lunch på Scilio 
Vini Doc Dell´Etna. Vi åker till  
Scilio vingård som ligger i Etnas  
nationalpark på 650 meters höjd 
och med en fantastisk utsikt. Här 
gör vi en vinprovning och får oss 
en rundvandring samt en typisk 
siciliansk lunch bestående av  
förrätt, pasta, huvudrätt och dess-
ert innan vi vänder åter till hotellet. 
Eftermiddagen får disponeras  
efter var och ens tycke innan hotel-
let serverar middag på kvällen.

Dag 6 Fridag. Varför inte göra en 
båtutflykt, ströva i de vackra om-
givningarna eller shoppa märkes-
kläder och lokalproducerade varor 
som mat och vin? Dagen är Er! 
Frukost och middag på hotellet.

Dag 7 (14 mil) Efter frukost möter 
en lokalguide upp och tar oss till 
Etna, Europas största aktiva  
vulkan. Etnas sidor är täckta  
med bördig vulkanisk jord och på 
de lägre sluttningarna växer citrus-
frukter, fikon, mandel, vindruvor 
och oliver. Vi tar oss upp till cirka 
1800 m höjd, där det finns en 
restaurang. Den som vill kan åka 
linbanan upp till 2400 m höjd. Efter 

 - mer än sol och bad
sicilien
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sicilien

besöket vid Etna vänder vi åter och 
ägnar eftermiddagen åt ett besök i 
Siciliens populäraste semesterort 
Taormina som ligger på en bergs-
platå. Stadens gator kantas av buti-
ker, caféer och livliga torg. Största 
sevärdheten är den romerska tea-
tern, högt belägen på en sluttning 
med hänförande utsikt över havet. 
Åter till hotellet för middag.

Dag 8 och 9 Nu är det bara två 
dagar kvar på plats innan vi flyger 
åter hem till Sverige. Passa på och 
njut av sol och värme, promenera 
längst stränderna, gör de sista 
inköpen med mera. Frukost och 
middag serveras på hotellet.

Dag 10 Frukost. Vi tar det lugnt  
på förmiddagen innan vi åker till  

Catanias flygplats, varifrån flyget 
till Berlin avgår kl. 12.15. Efter ett 
flygplansbyte kommer vi till  
Arlanda kl. 18.30, där en Byberg & 
Nordinbuss och chaufför möter upp 
och tar oss till Tönnebro Värdshus. 
Här äter vi en tvårätters middag 
innan resan fortsätter norrut till 
respektive hemort.

Taormina

NYHET
        2017!      

10 DAgAR – AVREsEDAg 17/10

14 730:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och flygre-
sor. Del i dubbelrum. Frukost och 
middag alla dagar samt lunch dag 
5. Entréer, utflykter och guider en-
ligt program. Reseledares tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 1 200:-
VALutA: Euro
AVREsEtID: A -7 tim
hEMKoMsttID: F +5 tim
hotELL: 
hotel Nike
Vår bedömning: 

Via Calcide Eubea 27, Giardini 
Naxos.
Tel: + 39 094251207
57 rum. 3 vån. Läge: Nära stran-
den.

        
www.chincherinihotels.com
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Buss. Julmarknaden i tallinn 
är ett måste att uppleva vare 
sig man vill handla eller bara 
strosa omkring. För en sak 
är säker, när glöggdoften, 
folkvimlet samt granens ljus 
blandar sig med mörkret och 
snön som faller, finns det ingen 
annan plats som ger så sago-
lik julstämning som tallinns 
julmarknad. Den är helt enkelt 
magisk!

Dag 1 (torsdag 7 december) Avresa 
från respektive hemort ner till 
Värtahamnen, varifrån färjan till 
Tallinn avgår kl. 17.30. Under resan 
ner har vi ätit lunch på Rasta  
Tönnebro samt fikat från bussen.
När vi gått ombord på färjan och 
inkvarterat oss i våra hytter äter  
vi middag.

Dag 2 (2 mil) Vi äter frukost ombord 
innan vi går iland i Tallinn kl. 10.00 
lokal tid. Nu möter en svenskta-
lande guide upp och tar oss med 
på en två timmar lång och mysig 
rundtur i ett julpyntat Tallinn. Vi 
följer historiska spår i Gamla Stan 
och avslutar med glögg och  
pepparkakor på Restaurang 
Kaerajaan vid Rådhusplatsen. Ett 
perfekt sätt att komma i julstäm-
ning. Därefter åker vi till vårt hotell 
som ligger ca 10 minuters prome-
nad från city och Gamla stan, där 

julmarknaden finns. På kvällen äter 
vi en trerätters middag på hotellet.

Dag 3 Frukost på hotellet innan 
vi lastar in väskorna i bussen. Nu 
finns egen tid för att gå till Gamla 
Stan och strosa omkring bland 
stånden som erbjuder fina hant-
verk. När kylan gör sig påmind  
kan du njuta av varmt vin, varm 
soppa och goda pepparkakor. Kl. 
14.00 åker vi ner till Sadama  
Market, där vi har möjlighet att 
handla till EU-priser innan vi går 
ombord på färjan som ska ta oss 
hem till Sverige igen. Kl. 18.00  
avgår färjan och lika som på  
utresan äter vi middag ombord.

Dag 4 Frukost innan vi kommer  
till Värtahamnen kl. 10.00. Vi kliver 
ombord på bussen och påbörjar 
resan hemåt. På Rasta Tönnebro 
stannar vi och äter lunch och nu 
återstår bara den sista etappen 
norrut till var och ens hemort. Vi 
hinner med en fika från bussen.

Julmarknad 
i tallinn

4 DAgAR – AVREsEDAg 7/12

4 985:-
I PRIsEt INgåR: Buss- och båt- 
resor. Del i tvåbäddshytt, inkvar-
tering i dubbelrum. Frukost och 
middag alla dagar samt kaffe och 
bröd under resdagarna. Lokal-
guide samt reseledares tjänster.
ENKELRuMstILLÄgg: 450:-
ENKELhyttstILLÄgg: 500:-
VALutA: Euro
AVREsEtID: C -10 min
hEMKoMsttID: H -20 min
hotELL:  
tallink sPA & Conference
Vår bedömning: 

Sadama 11 A, Tallinn.
Tel: +372 6301000
275 rum. 5 vån. Läge: 10 min  
promenad från city.

       
www.tallinkhotels.com

NYHET
        2017!      
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Marsipan och storstadspuls. 
Det får du uppleva på kryss-
ningen till hansastaden Lübeck 
och hamburg. Badorten  
travemünde samt Bornholm 
och gotland besöks också.
 
Dag 1 (söndag 4 juni) Vi startar från 
respektive hemort på morgonen. 
Under nerresan stannar vi på Rasta 
Tönnebro och lämnar tillfälle för 
lunch. Väl ombord på Birka börjar 
din upptäcktsresa med sommar-
fest och härlig stämning på sol-
däck medan vi sakta glider ut från 
Stockholm. Under Captain’s cocktail 
träffar du alla som kommer att ta 
hand om dig under resan innan du 
slår dig ned vid dukat bord för  
välkomstmiddag. Lite senare bjuds 
det på underhållning och dans-
band, disco eller partyband – det 
finns något för de flesta smaker.

Dag 2 - Bornholm  
Efter en god natts sömn vaknar vi 
upp på resans första resmål, Rönne 
på Bornholm, en charmig liten stad 
med korsvirkeshus och kullerstens-
gator. Se dig om på ön med flest sol-
timmar i Danmark, på egen hand 
eller på någon av våra utflykter! 
Gillar du aktiviteter kan du cykla 
eller vandra. På kvällen sätter vi 
oss till dukat bord medan vi lämnar 
Bornholm.

Dag 3 – Lübeck  
Välkommen till Lübeck! Eller snara-
re, Lübecks lillasyster Travemünde 
där vi lägger till mitt i den lilla bad-
orten, med hamnpromenaden på 
ena sidan och fyrmastaren Passat 
på den andra. Vill du uppleva ännu 
mer, följ med på någon av våra 
guidade utflykter eller ta en buss-
tur till Hamburg. Vi ordnar också 
kostnadsfri skyttelbuss till och från 
Lübeck, om du hellre vill strosa runt 
på egen hand. På kvällen väntar en 
härlig trerätters middag.

Dag 4 – gotland  
Ny dag och ett nytt, härligt resmål! 
I dag lägger vi till i världsarvsta-
den Visby. Vandra runt med guide 
som berättar om Visbys historia 
eller gå omkring på egen hand. 
Vill du se mer av Gotland så är du 
välkommen att följa med på någon 
av våra guidade utflykter, bland 
andra till favoriten Fårö. Tillbaka 
ombord slår vi oss ned för att njuta 
av en sista middag tillsammans för 
denna gång.

Dag 5 Dagen tillbringas till havs. 
Delta i aktiviteter, shoppa till  
förmånliga sjöpriser, koppla av  
på soldäck, ta en runda på  
promenaddäck eller unna dig  
en härlig behandling i spa-anlägg-
ningen på däck 10. Här kan du  
njuta i utomhusjacuzzin med  
härlig utsikt över Stockholms 

skärgård och inloppet, innan vi är 
tillbaka vid Stadsgårdskajen igen, 
fyllda av nya upplevelser.

5 DAgAR – AVREsEDAg 4/6

Pris: från 4 915 :- 
vån 4-7-8-9

I PRIsEt INgåR: Bussanslutning tur 
och retur. Del i tvåbäddshytt Cabin 
standard inkl. 4 trerättersmiddagar, 
3 frukostbufféer, 1 brunch. Underhåll-
ning och aktiviteter ombord.
tILLÄgg DEL I tVåBÄDDshytt 
utsIDEs: 
Seaview Standard +1150:-, vån 4
Seaview Komfort +1450:-, vån 7-8-9
VALutA: Euro, Danska kronor
AVREsEtID: A +1 tim 10 min
hEMKoMsttID: F +2 tim

Utflykterna är ej klara vid  
programmets tryckning. 

För mer information besök 
bybergnordin.se eller ring 
010-722 03 00.

långkryssning med Birka

Julmarknad 
i tallinn

lübeck
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Låt Ekman Resor förverkliga 
drömmen om ditt livs resa! 
Denna sydafrikaresa erbjuder 
trygga äventyr, god mat, hög-
klassiga hotell och lodger  
i kombination med naturupp-
levelser av sällan skådat slag. 
De gemensamma aktiviteterna 
varvas med tid för egna upp-
levelser. under vår resa har 
vi med oss en lokalguide med 
anknytning till sydafrika och 
dess historia som följer med oss 
hela resan. såklart har vi även 
med en svensktalande färd- 
ledare från Ekman Resor.

Dag 1–2 På eftermiddagen lämnar 
vi Sverige och via mellanlandning 
i London når vi Johannesburg. Där 
kan vi sträcka på benen innan vi 
fortsätter färden till Port Elizabeth. 
Vi välkomnas i Port Elizabeth av 
vår lokalguide och snart bär det 
av mot Plettenberg och det mysiga 
och familjära Hog Hollow Country 
Lodge. Hotellet ligger på en höjd 
med otrolig utsikt över Tsitsika-
mabergen. Rummen har separata 
trädäck och är inredda med afri-
kanska färger och konstverk. 
Vi får eftermiddagen till att njuta 
av omgivningen och bara slappna 
av. Under kvällen äter vi en gemen-
sam middag på lodgen.

Dag 3 (7 mil) Efter hotellets utsökta 
frukost promenerar vi till Mon-
keyland för en guidad tur bland 
aporna. Därefter åker vi till mysiga 

vingården Bramon Wines och här 
njuter vi av en härlig tapas lunch. 
På eftermiddagen åker vi via Plet-
tenberg Bay innan vi fortsätter mot 
den mysiga staden Knysna. Middag 
på egen hand i Knysna och därefter 
går bussen tillbaka till Hog Hollow 
Country Lodge.

Dag 4 Efter frukost åker vi mot 
Botlierskop Private Game Reserve. 
Reservatet är beläget i hjärtat av 
Garden Route mellan majestä-
tiska berg och indiska oceanen. 
Här bor vi mitt bland djuren och 
på området finns även en pool för 
den som vill svalka sig. Efter lunch 
och incheckning är det dags för 
”Game Drive” - safari i öppna Land 
Rovers. Här får vi möjligheten att 
se en mängd olika vilda djur. Har 
vi tur kanske vi får se några av 
de så kallade ”Big Five” i det stora 
reservatet. När vi kommer tillbaka 
till lodgen äter vi middag.

Dag 5 (15 mil) I gryningen väcks vi 
för en sista safaritur. Detta är den 
bästa tiden på dygnet att se djuren 
precis innan solen går upp. Färden 
går vidare till Oudtshoorn som lig-
ger i halvökenregionen Klein Karoo. 
Väl framme i Oudtshoorn gör vi en 
utflykt till Cangocaves och får en 
tur under jord för att uppleva en av 
världens största droppstensgrot-
tor. Lunch på egen hand. Därefter 
checkar vi in på det magnifika och 
paradisliknande Rosenhof. Under 
eftermiddagen får vi egen tid. På 
kvällen äter vi en gemensam mid-
dag på hotellet.

Dag 6 (40 mil) Vi äter frukost på 
hotellet innan vi checkar ut. Vi 
åker vidare mot den lilla staden 
Franschhoek som även är känd 
för att ligga i världens vackraste 
vindal. Färden går längs Route 62, 
den berömda vinvägen som tar oss 
genom de vackra vindalarna. Vi 
stannar till på vingården Viljoens-
drift, där vi provar viner och åker 
på en trevlig flodtur. Vi avnjuter en 
gemensam picknicklunch ombord. 
Väl framme i Franschhoek checkar 
vi in på idylliska L’Ermitage som 
erbjuder fantastisk utsikt över de 
närliggande bergen. Poolområdet 
är trevligt och ett måste under  
heta dagar i vinlandet. På kvällen 
besöker vi exklusiva Grand Pro-
vence, där vi har vinprovning och 
gemensam middag.

Dag 7 (2 mil) Efter hotellets frukost 
startar vi dagen med en promenad-
sightseeing inne i byn. Därefter är 
det dags att sparka igång smak- 
lökarna med en chokladprovning 
i den lilla chokladfabriken. Vidare 
går turen till Haute Cabrière och 
provar Sydafrikansk ”Champagne” 
därefter gör vi ett besök på Rickety 
Bridge, där vi börjar med att prova 
gårdens viner och därefter lunch 
på gården. Kvällen ägnas åt fria  
aktiviteter och middag på egen 
hand.

Dag 8 (9 mil) Efter frukost och 
utcheckning väntar Kapstaden eller 
”The Mother City” som staden ock-
så kallas. På vägen till Kapstaden 
stannar vi till och gör ett besök på 

- safari, gastronomi, Vin och Kapstaden
sydafrika

NYHET
        2017!      
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ett barnhem i kåkstäderna. Detta 
barnhem får hjälp av organisatio-
nen ”A Reaching Hand”. Organisa-
tionen är en ideell välgörenhets- 
organisation som startades 2006  
av svenskan Karin Hoole. Efter 
starka intryck och förhoppningsvis 
fyllda av glädje och värme åker vi 
vidare till Kapstaden, där vi börjar 
med en rejäl stadsrundtur. Vi gör 
också ett besök på Taffelberget. 
Efter berget checkar vi in på Ports-
wood Hotel. Hotellet är fyrstjärnigt 
och ligger i det berömda området 
V&A Waterfront, med endast ett 
par minuters promenad från shop-
pingcentret i hamnen som har ett 

stort antal butiker, restauranger 
och barer. Kvällen är fri för egna 
upptäckter i staden.

Dag 9 Efter frukosten åker vi på en 
guidad tur längs Kaphalvön. Under 
dagen kommer vi bland annat 
besöka Godahoppsudden med den 
magiska utsikten. Vi kommer även 
hälsa på pingvinerna som lever i 
Simonstown. Vi äter lunch på den 
berömda fiskrestaurangen Har-
bour House vid den vackra False 
Baybukten. Kanske kommer vi att 
få se valar? Det är inte ovanligt vid 
ett besök på denna restaurang.
På sena eftermiddagen är vi till-

baka i Kapstaden för egen tid och 
middag på egen hand.

Dag 10 Kapstaden på egen hand. 
Dagen fri för egna aktiviteter och 
måltider på egen hand. Guide och 
reseledare ger tips på aktiviteter.

Dag 11–12 Vi äter frukost på hotel-
let och checkar sedan ut. Vi har 
lite egen tid att tillbringa i denna 
fantastiska stad innan vi möts för 
transfer till flygplatsen och efter-
middagsflyget via Johannesburg 
och London till Sverige.

12 DAgAR – AVREsEDAg 26/9

44 880:-
(Begränsat antal platser,  max 22 personer)

I REsAN INgåR: 

•	 Flyg t/r Stockholm–Sydafrika 
med SAS/South African  
Airlines (som båda ingår i  
Star Alliance).

•	 Nio nätter på förstklassiga 
hotell/lodge. 

•	 Nio frukostar, nio noga utvalda  
måltider. 

•	 Utflykter och vinprovningar 
enligt program. 

•	 Färdledare, lokalguide samt 
samtliga transporter enligt 
program. 

ENKELRuMstILLÄgg: 10 800:-
(Mycket begränsat antal) 

VALutA: Rand

AVREsA: från Byberg & Nordins  
ordinarie hållplatser till Arlanda, 
där Ekmans Resors färdledare 
möter upp.

hotELL: 
Boende (med reservation för  
ändringar)

hog hollow Country Lodge, 
www.hog-hollow.com

Botlierskop, game Reserve 
www.botlierskop.co.za

L’Ermitage
www.lermitage.co.za

Rosenhof 
www.rosenhof.co.za

Portswood hotel
www.legacyhotels.co.za

- safari, gastronomi, Vin och Kapstaden
sydafrika
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upplev tervis Medical sPA-
Estlands mest erkända  
hälsohotell!

9 dagar 

Pris: från 6 990:-
En mycket omtyckt och populär 
resa med flera avgångar under 
året. Tervis Medical SPA och hotell 
har erbjudit professionella kur- 
behandlingar i över 40 år och är 
Estlands största 3-stjärniga  
hälsospa.
 
Anläggningen inriktar sig på medi-
cinska behandlingar i kombination 
med skön avkoppling. En läkar- 
undersökning inleder vistelsen och 
därefter skräddarsys ett behand-
lingsprogram. En kombination av 
behandlingar, bad, god mat,  

promenader och nöjen gör detta  
till en härlig upplevelse som gör 
gott för kropp och själ.

I PRIsEt INgåR:  Buss- och båtresor, 
inkvartering i dubbelrum, två-
bäddshytt insides ombord. Kaffe 
med bröd på vägen ner och hem. 
Lunch och middag dag 2, frukost, 
lunch och middag dag 3-7, frukost 
och lunch dag 8. Läkarundersök-
ning, 3 behandlingar per dag (enligt 
läkares rekommendation). Stads-
rundtur och eftermiddagsutflykt. 
Reseledares tjänster.

Avresa från hållplatser efter E4:an 
sträckan Skellefteå*- Umeå- Stock-
holm. Även från Sollefteå via 
Kramfors. 

* Avresa från hållplats sträckan Skellefteå -Umeå 
gäller utvalda avgångar.

Resa med rederiets anslutnings-
bussar från övriga orter i Sverige 
ingår i priset.

Besök bybergnordin.se eller ring 
010-7220300  för samtliga avrese-
datum och övrig information.

Upplev Tervis Medical sPA  

Foto: Mattias Edwall
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Konsert- & Teaterresor 
till stockholm

Upplev Tervis Medical sPA  

Våra nöjesweekends, som  
är på tre dagar, utgår från 
örnsköldsvik och sollefteå 
med påstigning vid en rad  
hållplatser efter E4:an, ner 
mot stockholm.

3 dagar

Pris: från 3 630 :-
Några exempel på resor under 
2017:

the Book of Mormon -Hyllad 
av både kritiker och publik som 
2000-talets bästa musikal med 
Per Andersson, Linus Wahlgren 
och Samantha Gurah.

Bullets over Broadway- En  
musikal med fart, fläkt, överdåd 
och härlig humor. En imponerande 
rollista med Helen Sjöholm,  
Rennie Mirro, Johan Rheborg, 
Johan Rabaeus mfl.

oscarsrevyn- En lyxigt gnistrande 
och helt nyskräddad revy. På 
scen briljerar Robert Gustavsson, 
Sanna Nielsen, Dan Ekborg mfl.

Mamma Mia! the party -En  
grekisk taverna, ABBÁ s låtar  
och en fest som aldrig vill ta slut.

the Phantom of the opera -  
Succéklassikern med Peter  
Jöback m.fl.

I PRIsEt INgåR: Bussresa, 2 logi 
med frukost på Clarion Hotel Sign 
el. Clarion Hotel Amaranten, 2 st 
serverade luncher på Rasta 
Tönnebro Värdshus, kaffe med 
bröd resdagarna. Teatersupé 
innan föreställningen. Evene-
mangsbiljett (bästa tillgängliga 
kategori) ordnar vi. Transfer till 
och från evenemanget.

Foto: Mattias Edwall

Foto: Mattias Edwall
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bra att Veta InFÖr resan

tidtabell DELtAgARBEVIs – När Ni bokat Er 
resa får Ni alltid ett deltagarbevis där 
avresetiden framgår. Det är alltid den 
tid som står på deltagarbeviset som är 
den gällande. I tidtabellen här finner Ni 
de normala avrese- och hemkomstti-
derna för våra resor. Se i faktarutan på 
respektive resa vilken tabell som gäller. 
De platser som anges är de normala 
påstigningsplatserna. Om Ni vill kliva 
på någon annanstans efter vår färdväg 
går det oftast bra att ordna.

Kontakta oss:
010-7220300 

www.bybergnordin.se

BoKNINgsRutINER – Resan bokas på vår 
hemsida eller via telefon. Efter bokning 
erhåller ni färdhandlingar med uppgifter 
om resan, påstigningsplats och tid samt två 
stycken inbetalningskort. Ett för anmäl-
ningsavgiften, som skall betalas så snart 
ni erhållit färdhandlingarna. Anmälnings-
avgiften är 500:- buss Nordenresor/1 000:- 
buss Europaresor/ 10% av resans pris vid 
flygresor. Inbetalningskort nummer två 
slutlikvid skall vara oss tillhanda senast 30 
dagar (resor med buss)/60 dagar (resor med 
flyg) före avresan. Inga ytterligare hand-
lingar kommer att skickas ut före avresa. 
Deltagarlista tillhandahålles på bussen.

AVBEstÄLLNINgsKostNADER –
Vid bussresa: vid avbeställning tidigare än 
30 dagar före avresa debiteras 350 kronor. 
Från 30 dagar till 14 dagar före resan är 
anmälningsavgiften förverkad. Senare än 
två veckor före avresa debiteras 50 procent 
av resans pris. Inom 24 timmar före avresa 
kan ingen återbetalning ske. 

Vid flygresa: vid avbeställning tidigare 
än 60 dagar före avresa är kostnaden 10% 
av resans pris. Vid avbokning 31-60 dagar 
innan avresa debiteras 50% av resans pris. 
Vid avbokning från 30 dagar eller mindre 
innan avresa kan ingen återbetalning ske.

REsEFöRsÄKRINg – Vid resa till utlandet 
bör reseförsäkring tecknas. Vi hjälper 
gärna till att teckna en till gällande pris. 
Lämna dyrbara smycken hemma eller depo-
nera dem i hotellreceptionen.

AVBEstÄLLNINgssKyDD VID sJuKDoM 
– Kan tecknas hos oss för ett tillägg av 
250 kronor, vid flygalternativ 500 kronor. 
Skyddet träder i kraft vid tillfälle då akut 
sjukdom förhindrar resa. Detta styrks med 
läkarintyg och berättigar då till full återbe-
talning så när som på 350 kronor i expedi-
tionsavgift. Premien återbetalas ej.

INKVARtERINg oCh hotELLstANDARD 
– Resenär som beställt del i dubbelrum får 
vara beredd att betala enkelrumstillägg om 
inte egen rumspartner kan ordnas. Enkel-
hytt fås mot tillägg. Trots pristillägg kan 
standarden vara lägre än i dubbelrum. Alla 

våra hotell har WC, bad eller dusch i varje 
rum. Vidare upplysningar om hotellen finns 
angivet på respektive resa.

MåLtIDsDRyCK – Ingår inte i resans pris.

PAss oCh VACCINERINg – Medtag giltigt 
pass. Utländska och före detta utländska 
medborgare bör undersöka vilka bestäm-
melser för pass och visum som gäller för 
dem. På våra resor behövs, vid tryckningen 
av detta program, inga kompletterande 
vaccineringar.

VALutA – Växla till respektive valuta före 
avfärd. Då slipper ni vara beroende av att 
hitta och hinna till bankerna under resan.

sÄRsKILDA öNsKEMåL – Eventuella han-
dikapp eller särskilda önskemål om speciell 
mat för diabetiker, allergiker eller vege-
tarianer anges vid bokningen. Vi försöker 
uppfylla önskemålen så långt det går, men 
förutsättningen är att vi får veta dessa vid 
bokningen.

ALLMÄNNA REsEVILLKoR – Se nästa sida. 
Erforderlig säkerhet har ställts till Kam-
markollegium enligt gällande resegaran-
tilag. Vid större förändringar av valuta och 
marknadspriser kan prisjustering ske. Barn 
under 12 år som delar rum med två vuxna 
får 30 procents rabatt.

tIDER FöR DAgsEtAPPERNA – Vi startar 
normalt våra dagar runt klockan 08.30 och 
kommer fram till hotellen vid 17.00-18.00-ti-
den.Naturligtvis kan trafikköer och andra 
icke förutsägbara händelser som orsakar 
förseningar inträffa. Då det i program-
met anges att vi kommer fram till hotellet i 
god tid på eftermiddagen är ankomsttiden 
beräknad till kl. 15.00- 16.00.

RAstER – Vi reser sällan mer än två tim-
mar i sträck utan att ge möjlighet till en 
rast. Oftast begränsar vi etapperna till 1,5 
timme. Då det i programmet anges att vi 
stannar en stund och ges möjlighet att titta 
på staden är uppehållet mellan 1 – 1,5 tim-
mar om ej annat anges.

LuNChPAus – Även om det inte  står 

inskrivet på dagsetapperna stannar vi 
alltid och ger tillfälle till lunch. Tiden för 
denna kan variera men möjlighet ges oftast 
någon gång mellan 11.00-13.00 lite beroende 
på dagsetappens längd. Uppgift om beräk-
nad tid för lunchpaus lämnas alltid dagen 
före så att de som eventuellt har diabetes-
problem kan planera sina måltider.

öVRIgA MåLtIDER – Frukost och middag 
ingår alltid i våra resor. Om det någon gång 
är avvikelser från detta, till exempel en 
lunch som ingår, anges detta i faktarutan. 
Även första och sista dagen ingår två mål 
mat. Dag 1 byts då frukosten i vissa fall ut 
mot lunch om vi kommit en bit in på dagen.

BussARNAs KVALItEt – Om ni reser 
med Byberg & Nordin kan ni alltid känna 
er säkra på att resan utförs med buss av 
högsta kvalitet. Bussarna är utrustade 
med säkerhetsbälten, air condition, toalett, 
fällbara fåtöljer, cd, kaffekokare, dvd, (även 
om den sällan används på resor av denna 
typ), extra benutrymme (minst 820 mm 
stolsindelning) för att göra resan så bekväm 
som möjligt.

AVgåNgstIDER – Tid och plats för respek-
tive resa meddelas på bokningsbekräftel-
sen. Kontrollera att rätt påstigningsplats 
anvisats i färdhandlingarna. Om något är 
oklart, tveka aldrig att ringa till oss och 
fråga.

öVRIgt – Vid övernattning på båt kan det 
vara bra att ta med en liten väska med det 
viktigaste för natten. Då slipper ni släpa på 
skrymmande bagage. Ni kan aldrig boka för 
tidigt, men det kan bli för sent! I händelse 
av för lågt deltagande kan resa eventuellt 
ställas in. Det meddelas cirka fyra veckor 
före avresedag. (Minimiantal för resorna är 
20 personer).

MELLANLANDNINgAR – För att resan ska 
bli så billig för Er som möjligt har vi försökt 
pressa flygpriserna. Detta  betyder att vi 
ibland tvingas mellanlanda.

 AV R E s E t I D E R               h E M Ko M s t t I D E R
 Södergående   Norrg.  Västerg.  Fr söder  Fr norr Fr väst
 A B C D E F G H
örnsköldsvik ReseC 04.30 06.00 07.00 08.25 06.40 22.15 18.00 19.45
Bjästa Busstation 04.40 06.15 07.15 08.10 06.55 22.00 17.45 19.30
Docksta E4 04.55 06.30 07.30 07.55 07.10 21.45 17.30 19.15
ullånger oK 05.05 06.40 07.40 07.45 07.20 21.35 17.20 19.05
gallsäter gamla E4 05.15 06.45 07.45 07.35 07.30 21.25 17.10 18.55
sollefteå ReseC 04.20 05.55 06.55 06.20 08.55 22.25 20.10 19.55
Bollsta busstation 04.45 06.20 07.20 06.45 08.20 22.00 19.45 19.30
Kramfors ReseC 05.00 06.35 07.35 07.00 08.05 21.45 19.30 19.15
Lunde y-buss hpl 05.10 06.45 07.45 07.15 07.50 21.30 19.15 19.00
utansjö busshållplats 05.25 07.00 08.00 07.20 07.35 21.15 19.00 18.45
härnösands ReseC 05.45 07.20 08.20 07.00 07.15 20.55 18.40 18.25
timrå centrum hpl E4 06.15 07.50 08.50 06.25 06.55 20.25 18.10 17.55
sundsvalls Busstation 06.30 08.05 09.05 06.15 06.45 20.10 17.55 17.40
hudiksvall glada hudik 07.25 09.40 10.40 EJ EJ 18.15 EJ EJ
söderhamn ReseC 08.00 10.10 11.10 EJ Ej 17.40 EJ EJ
gävle Bro 09.30 11.50 12.50 EJ Ej 16.10 EJ EJ
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Dessa allmänna resevillkor är överenskomna mellan Resear-
rangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 septem-
ber 2014.

1 AVtALEt
1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har 
rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana 
prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. 
Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären 
på samma sätt som arrangören.

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. 
Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat 
tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avta-
let. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av hu-
vudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir all-
varligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. 
Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta 
bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste 
detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande 
från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betaln-
ing av resan görs.

1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av be-
tydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet en-
dast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med hu-
vudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser 
som är knutna till varandra.

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen 
har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad 
tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens 
anvisningar.

1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.6 Önskemål garanteras inte.

1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart 
de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En 
avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

2 BEtALNINg AV PRIsEt FöR REsAN
2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som 
framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare 
än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en 
första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska 
vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i 
övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet 
har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgif-
ten som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3 REsENÄRENs RÄtt tILL AVBEstÄLLNINg
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska 
resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före 
avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst 
anmälningsavgiften.

3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före 
avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst 
anmälningsavgiften.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska 
resenären betala hela resans pris.

4 REsENÄRENs ÄNDRINgAR AV REsAN
4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger 
detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader 
för resenären från arrangören eller annan.

5 REsENÄRENs RÄtt Att öVERLåtA AVtALEt
5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla 
villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före 
avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlå-
telsen.

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga  
gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som åter-
står att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor.  
Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den 
faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp 
som i sådant fall får uttas.

6 ARRANgöRENs ÄNDRINgAR FöRE AVREsAN
6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel 
endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra 

avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och 
därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt 
punkt 6.4.

6.2. Ändring av priset

6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avta-
let blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för 
resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om 
dessa beror på:

(a) ändringar i transportkostnader

(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som 
ingår i resan, eller

(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader 
för resan.

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens 
andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för 
genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning 
är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om 
till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor 
för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. 
Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur 
prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i den-
na punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt 
överstiger 100 kronor.

6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl 
som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären 
om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte hel-
ler sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avrese-
dagen.

6.3. Tidtabellsändringar

6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är 
endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar 
före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer 
att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig be-
tydelse för resenären.

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller 
återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående 
punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda 
avtalet.

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt 
till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om 
arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre 
ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan 
en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast 
inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt 
avtalet.

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om 
arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av 
resa

6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd 
från arrangören, om det är skäligt.

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan 
föreligger inte, om arrangören visar:

(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält 
sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftli-
gen underrättas om att resan ställts in, eller

(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför 
arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha 
räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller 
skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har 
ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 
6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle 
vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken 
är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingri-
pande händelser m.m.

6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avta-
let, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på 
eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen 
inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingri-
pande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande 
eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska 
genomföras.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär 
som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella 
myndigheter rådfrågas.

7 ARRANgöRENs ÄNDRINgAR EFtER AVREsAN
7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna 
inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersät-
tningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar 
resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska ar-
rangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, 
tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan 
eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra styck-
et en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berätti-
gad till prisavdrag och skadestånd.

7.2 Andra fel och brister

7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges 
i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om 
inte felet beror på honom.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören  
visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll 
som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avta-
let ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha 
undvikit eller övervunnit.

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är  
arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor  
endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den 
bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan 
i ett tidigare led.

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i 
punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den 
hjälp som behövs.

7.3 Skadeståndets omfattning

7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren 
förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. 
Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

8 REKLAMAtIoN oCh AVhJÄLPANDE
8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han 
inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet 
underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör 
om möjligt ske på resmålet.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om ar-
rangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i 
strid mot tro och heder.

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obe-
fogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast 
vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

9 REsENÄRENs ANsVAR uNDER REsAN
9.1 Arrangörens anvisningar

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans 
genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person 
som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de 
ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträ-
da så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på 
ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

9.2 Resenärens ansvar för skada

9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning 
av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga for-
maliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av 
giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som up-
pkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exem-
pel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna 
orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäl-
jaren.

9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhan-
dahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från ar-
rangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller 
dennes representant.

10 tVIstLösNINg
10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller 
tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte 
kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden 
eller av allmän domstol.

Allmänna resevillkor 
för paketresor
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