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RESOR 
2019

UNGERN
Budapest Lillafüred Tokaj

FRANKRIKE
Normandie Alsace Chablis  

TYSKLAND
Rügen Sylt Moseldalen

NORGE
Hurtigruten Flåmsbanan Helgelandskusten 

För mer information och bokning besök
www.bybergnordin.se eller ring 010-722 03 00
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Ett nytt år ger nya möjligheter. Nya 
löften att uppfylla, men också nya 
drömmar att förverkliga. För många 
är resor en guldkant på tillvaron. Att  
planera dem och se fram emot dem  
är minst lika viktigt som själva resan. 
Just därför väljer vi att fortfarande 
trycka ett program, som det du just 
nu håller i handen. Självklart finns 
alla resor också på vår hemsida, om 
man vill mejla en länk till en poten-
tiell reskamrat, men vi vet att många 
uppskattar att bläddra och drömma. 

I år har vi fyllt programmet med de pop-
uläraste resorna från tidigare år, men 
också försökt skapa nya upplevelser. En  
del välkända platser som Gardasjön  
är tillbaka i programmet, i kombination 
med romantikens stad Venedig. För den 
som åkt vår klassiska Italien-resa är  
detta något jag kan rekommen-
dera. Några platser är mindre 
kända – Rügen är Tysklands 
största ö och dit har vi nu för 
första gången en resa. 

Av alla program på TV 
med fokus på mat vet 
vi att det är ett stort 
intresse för allt fler. Vi 
äter bra på alla våra 
resor, men för den som 
vill veta lite mer om 
maten på tallriken har 

vi en resa i vackra Alsace med kulinariskt 
tema. En stor vinresa är rätt val för den 
som är mest intresserad av vad som finns 
i glaset. 

Att resa är fantastiskt. Man får se nya, 
vackra platser. Man får ta in nya smaker 
och dofter. Men det handlar också om att 
vidga sina vyer och få nya perspektiv på 
sin egen tillvaro. 

Just att se vad vi, som har turen att få  
leva i Sverige, ofta tar för givet är något  
vi på Byberg & Nordin försöker ta fasta  
på. Varje år brukar vi, istället för julklap-
par till kunder och medarbetare, försöka 
göra skillnad. Precis innan jul öppnade  
en brunn vi bekostat i en liten by i södra 
Indien. Kvinnorna (för jo, visst var det  
alltid på dem uppgiften föll) som tidigare 
fått gå flera kilometer för att hämta  
vatten får nu helt rent vatten ur en kran 
mitt i byn.

Det är för att vi om och om igen får ert  
förtroende att arrangera era reseupp- 
levelser vi har möjligheten att göra den 
typen av insatser. Så tack till er alla. 

Välkommen in i vårt program,  
och ut i världen. 

Att resa är fantastiskt

Anne Anne-Li Joakim Anna Mirwa

Kontakta oss så hjälper            
vi dig med din resa!
 

Ring oss på 010-722 03 00 eller 
besök www.bybergnordin.se

TOMAS BYBERG

Köpenhamn sid. 14

Kroatien sid. 42
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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                   AC Air Condition

 

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 12/4 4-5

M A J

Gardasjön med Venedig 6/5 6-7

Stralsund med ön Rügen 22/5 8

Bohuslän 29/5 9

J U N I

Ungern med slott och viner 19/6 10-11

Skagen 23/6 12

J U L I

Hurtigruten med Trollstigen   8/7 13

Skåne och Köpenhamn   11/7 14-15

Finland med Saima kanal 14/7 16-17

Värmland 21/7 18-19

Danska & tyska pärlor 27/7 20-21

A U G U S T I

Irland 4/8 22-23

Hemlig resa 4/8 24

Gotland med Medeltidsveckan 9/8 25

Norska fjordar och fjäll 11/8 26-27

Hurtigruten Helgelandskusten 13/8 28-29

Kultur- & historieresa 18/8 30-31

Normandie & Jersey 19/8 32-33

Rhen & Mosel med vinfestival 29/8 34-35

Stora vinresan 31/8 36-37

S E P T E M B E R

Toscana 8/9 38-39

Italien i våra hjärtan 14/9 40-41

Kroatien 16/9 42-43

O K T O B E R

Malta-Korsriddarnas ö 3/10 44-45

Montenegro 5/10 46-47

Kulinariska Alsace 6/10 48-49

Skottland 21/10 50-51

Ö V R I G T

Tervis hälsospahotell                 52

Konsert- & teaterresor               53

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt förändringar.

BILDKÄLLOR: pixabay.com, shutterstock.com, rottnerospark.se, 

Spa Tervis Group, sandgrund.org, visitdenmark.com,  

hurtigruten.com, wikipedia.com, saimaatravel.fi

Kontakta oss så hjälper            
vi dig med din resa!
 

Helgelandskusten sid. 28

Alsace sid. 48

Toscana sid. 38 Skottland sid. 50

Rom sid. 40
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med tulpaner och porslin
Holland

BUSS. Upplev våren i det blom- 
sterfagra lilla landet Holland. 
På denna resa får vi se his- 
nande blomsterprakt och  
Amsterdam med sina kanaler 
och utsmyckade gamla hus.  
Vi besöker också en porslins- 
fabrik i Delft och blomster- 
parken Keukenhof.
 
Dag 1 (fredag 12 april) Vi åker ti- 
digt från hemorten och stannar  
vid Rasta Tönnebro Värdshus för 
frukost. I Örebro stannar vi för  
kaffe och smörgås innan vi anlän- 
der 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 fru-
kost 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 kom- 
mer vi till Den Haag, där vårt ho- 

tell ligger. Här ska vi bo i tre nätter. 
Middagarna äter vi på hotellet.

Dag 3 (15 mil) Frukost. Idag ska vi 
besöka den berömda porslinsfab- 
riken i Delft, se den sagolikt vackra 
målningen ”Panorama Mesdag” 
samt den välkända blomsterparken 
Keukenhof. Efter en makalös resa 
genom de oändliga blomsterfälten  
återvänder vi till hotellet för mid- 
dag.

Dag 4 (12 mil) Efter frukost 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 gui- 
dad rundtur med båt och lämnar  
sedan tid för lunch och några tim-
mars egen tid innan vi återvänder 
till Den Haag för middag på någon  
mysig restaurang.

Dag 5 När vi ätit frukost lämnar  
vi vårt hotell och åker till Broek in 
Vaterland, där vi får se träskotill-
verkning. 

Färden går vidare till den pittoreska 
fiskebyn Vollendam där många av 
invånarna klär sig i nationaldräkt. 
Vi åker sedan över den märkliga Zu- 

iderzeevallen 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 mid-
dag.

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 åter 
hemma.
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7 DAGAR – AVRESEDAG 12/4

10 950:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båt- 
resor, del i tvåbäddshytt, inkvart- 
ering i dubbelrum. Frukost och  
middag alla dagar samt kaffe med 
bröd alla resdagar. Lokalguider, 
entréer och reseledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 810:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 400:-
VALUTA: Euro

AVRESE- OCH HEMKOMSTTID: 
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen.
 
HOTELL:
Crowne Plaza den Haag
Vår bedömning: 

Van Stolkweg 1, Den Haag.
Tel: +31 703525161
178 rum. 5 vån.  
Läge: Nära stranden.

      AC 
www.ihg.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

Amsterdam

NYHET
        2019!      
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BUSS. Gardasjön är beläget i 
gränslandet mellan Alperna och 
det norditalienska slättlandet. 
Här finns allt - frodig växtlig-
het, milda vindar, underbara 
landskap och ett rikt kultur-
liv. De välkända vindistrikten 
Bardolino och Valpolicella samt 
städerna Verona och Venedig 
är platser som är väl värda ett 
besök.
 
Dag 1 (måndag 6 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 (65 mil) Efter ankomst till Kiel 
och en härlig frukost ombord kör vi 
vidare genom Tyskland. Flera stora 
städer som Hamburg, Hannover,  
Halle och Leipzig sveper förbi utan- 
för bussfönstret. I Hof blir det över-
nattning och middag.
 
Dag 3 (66 mil) Frukost. Nu är det 
dags att ge sig ut på Autobahn.
Vi lämnar Hof och åker förbi den 
kända operastaden Bayreuth och 

vidare förbi Nürnberg och München. 
Nu börjar vi skymta alpmassivet och 
når snart gränsen mellan Tyskland 
och Österrike.  
 
Vi passerar den kända vintersport-
orten Garmisch-Partenkirchen och 
Innsbruck innan vi kommer fram  
till Riva del Garda och vårt hotell, 
där vi ska bo i fem nätter. Vi bjuds  
på en välkomstdrink och äter sedan 
en trerätters middag inkl. sallads-
buffé.  

Dag 4–7 De närmaste dagarna  
kommer vi få uppleva fantastiska 
saker: båttur på Gardasjön, vin-
provning, en endagsutflykt till  
Venedig m.m. Venedig behöver  
kanske inte någon närmare be- 
skrivning. Det är en plats man  
bara måste uppleva. Kanalerna  
som är förbindelselänk i staden  
och gondolerna. Ja, mer roman- 
tiskt kan det inte bli. 

Vi kommer även att besöka Vero- 
na som är en av Italiens vackraste 
städer med en amfiteater mitt i 
centrum. Shakespeares drama  
Romeo och Julia utspelades här 
och vi tittar naturligtvis på den 
kända balkongen. Frukost och mid-
dagar äter vi på hotellet. Vi har tre 
menyer att välja på varje dag samt 
salladsbuffé.

Dag 8 (67 mil) Efter frukost lämnar 
vi Riva del Garda och åker via Mün-
chen till Bad Kissingen, där vi ska 
äta middag och övernatta. Under 
dagen har vi gjort uppehåll för 
lunch och fika samt någon trevlig 
sevärdhet. Middag på hotellet.
 
Dag 9 (56 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. Fär-
jan avgår kl. 18.45 och vi inkvarterar 
oss i våra hytter samt äter middags-
buffé ombord.
 
Dag 10 Hemresedag. Efter vår sjö- 
frukost börjar vi resan norrut. Vi 
gör lämpliga stopp för fika på vägen 
hem. På värdshuset i Tönnebro äter 
vi en tvårätters middag innan vi 
kommer åter till respektive hemort 
på kvällen.

Gardasjön
med Venedig
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Gardasjön
Riva del Garda

10 DAGAR – AVRESEDAG 6/5

14 350:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båtresor. 
Del i tvåbäddshytt. Inkvartering 
i dubbelrum. Frukost och middag 
alla dagar samt kaffe med bröd alla 
resdagar. Vinprovning, lokalguider 
samt reseledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 360:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 680:-
VALUTA: Euro

AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på www.
bybergnordin.se samt i boknings- 
bekräftelsen. 

HOTELL:
Quality Hotel Hof
Vår bedömning: 

Ernst-Reuter- Strasse 137, Hof.
Tel: +49 9281820640
111 rum. 4 vån. Läge: 1,5 km  
från centrum.     

      AC 
www.choicehotels.de 

Hotel Villa Giuliana
Vår bedömning: 

Via Bellino 12, Riva del Garda
Tel: +39 464553253
55 rum. 4 vån. Läge: 300 m från 
Gardasjön.

      
www.hotelvillagiuliana.it

Sonnenhügel Hotel
Vår bedömning: 

Burgstrasse 15, Bad Kissingen
Tel: +49 971830
378 rum. 6 vån. Läge: 1 km från 
centrum.

      
www.hotel-sonnenhuegel.de

Verona
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BUSS. Den här resan ger oss en 
inblick i den svenska stormakts-
tiden i Europa under 1600- och 
1700-talen. Historiska städer 
och ångtågsfärd på den fantas-
tiska ön Rügen, är bara en del  
av upplevelserna på denna resa.

Dag 1 (onsdag 22 maj) Tidig avresa 
från respektive hemort. Vi stannar 
på Rasta Tönnebro och äter frukost. 
Därefter fortsätter vi förbi Sala, 
Västerås och i närheten av Örebro 
stannar vi och dricker kaffe och  
äter en smörgås. Vid 17-tiden är vi  
i Göteborg och går ombord på Stena 
Lines färja som ska ta oss till Kiel. Vi 
checkar in i våra hytter och efter det 
äter vi en god middagsbuffé. Kanske 
det också blir ett besök i taxfree-
shopen eller båtens trevliga bar 
innan sängdags.

Dag 2 (30 mil) Efter en stor frukost 
åker vi österut på tyska vägar förbi 
Lübeck, Wismar och Rostock. Vi gör 
lämpliga stopp för fika, ”sträcka-på-
benen-pauser” och lunch. Uppbygg-
naden av det forna Östtyskland har 
genomförts över förväntan, och det 
finns nu nästan inga spår kvar av 
DDR-tiden. Vi når Stralsund under 
sen eftermiddag och checkar in på 
vårt hotell som är centralt beläget. 
Här ska vi bo i tre nätter. Middag  
på hotellet. 

Dag 3 (2 mil) Efter frukost möter en 
lokalguide upp som ska visa oss runt 
och berätta om Stralsunds brokiga 
historia. Staden blev Hansastad 
år 1278 och var i svensk ägo under 
åren 1648 - 1815. Den gamla stads-

kärnan upptogs på Unesco:s världs-
arvslista 2002. När vi fått veta allt 
om staden finns egen tid för lunch 
och under eftermiddagen utforskar 
vi omgivningen på egen hand. På 
kvällen samlas vi igen och äter  
middag på hotellet.
 
Dag 4 (15 mil) Frukost. Idag ska vi 
göra en heldagsutflykt till ön Rügen, 
ett sommarparadis med långa fina 
sandstränder, charmiga trähus och 
långa pirer. Under nazisttiden bygg-
des ett tänkt semesterparadis för 
tyska soldater här och vissa delar 
finns fortfarande kvar. Vår lokal-
guide berättar allt om Rügen och 
dess historia. ”Rasender Roland” 
är en smalspårig järnväg från  
slutet av 1800-talet där ånglok och 
tidstypiska vagnar ger en känsla  
av gamla tider. Vi åker en sträcka 
från Binz till Potbus. Därefter åker 
vi åter till Stralsund och vårt hotell. 
Middag på hotellet.

Dag 5 (28 mil) Efter frukost är det 
dags att påbörja resan hemåt. Vi 
stannar till i Rostock som också den 
är en stad med svensk historia. Vi 
stannar och äter lunch på lämpligt 
ställe innan vi kommer till Kiel och 
Citti Markt, där vi har möjlighet att 
göra de sista inköpen på tysk mark. 
Därefter går vi ombord på Stena 

Lines färja mot Göteborg och äter 
en smakfull buffé innan det är dags 
att sova.

Dag 6 Vi kommer till Göteborg kl. 
09.15 och innan dess har vi ätit 
frukost ombord. Vi påbörjar resan 
norrut och gör ett lunchuppehåll i 
Örebro. På värdshuset i Tönnebro 
äter vi en avslutningsmiddag och 
därefter återstår bara den sista 
etappen till respektive hemort.

Stralsund
med ön Rügen

6 DAGAR – AVRESEDAG 22/5

9 885:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båt- 
resor. Del i tvåbäddshytt, inkvar-
tering i dubbelrum. Frukost och 
middag alla dagar samt kaffe med 
bröd resdagarna. Entréer, utflykter 
och guider enligt program samt 
reseledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 680:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 700:-
VALUTA: Euro
AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och 
hemkomsttider finns på 
www.bybergnordin.se samt 
i bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
Arcona Hotel Baltic
Vår bedömning:      
Frankendamm 22, Stralsund.
Tel: +49 38312040
132 rum. 5 vån.  
Läge: Mitt i Stralsund.

         
www.baltic.arcona.de

Stralsund

NYHET
        2019!      

Rasender Roland
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BUSS. Följ med på en resa till 
vackra Bohuslän där vi får upp-
leva det mesta och det bästa av 
vårt västligaste landskap. Vi  
gör båtturer och en rundtur 
med Kostertåget samt får en 
guidning av Skaftö, känd från 
TV- serien ”Saltön”.

Dag 1 (onsdag 29 maj) Vi lämnar  
hemorten tidigt på morgonen och 
tar närmaste väg till Strömstad och 
vårt hotell, där vi ska bo i två nätter. 
Under dagen har vi fikat från bussen 
samt ätit lunch på lämpligt ställe. 
Middag äter vi på hotellet.

Dag 2 Frukost på hotellet innan vi 
åker till kajen i Strömstad och tar 
båten över till Sydkoster som är en 
av Sveriges mest västliga öar med 
en bofast befolkning på ca 300 per-
soner. Här kliver vi på Kostertåget 
och gör en rundtur på den vackra 
ön. Efter tågturen äter vi lunch 
innan vi åker åter till Strömstad, 
där vi får disponera eftermiddagen 
på egen hand innan det serveras 
middag på hotellet.

Dag 3 (15 mil) När vi ätit frukost be- 
ger vi oss till hamnen i Grundsund 
för att stiga ombord på båten som 
ska ta oss med på en tur i det vackra 
Skaftölandet. En guide berättar om 
de olika öarna vi ser. Vi avslutar 
med lunch på Restaurang Smult-
ron & Tång i det lilla fiskesamhället 
Grundsund och får därefter lite 
egen tid innan vi åker till Smögen, 
där vi ska kliva på båten och göra 
en kryssning mellan Smögen och 

Fjällbacka. Efter avgång, ca 30 mi- 
nuter senare, går vi in i Sotekanalen. 
Kanalen är underbart vacker med 
lummiga stränder. Den är cirka  
fyra km lång och har sin nordliga 
mynning vid Hunnebostrand. Ka- 
nalen byggdes på 30-talet för att ge 
dåtidens sjöfart möjlighet att und-
vika den utsatta sträckan väster  
om Ramsvikslandet. Upp emot 15 
000 fritidsbåtar använder kanalen 
varje år. Färden går sedan vidare  
i en mycket vacker skärgårdsled  
och vi passerar bland annat Hornö 
ränna och Hamburgsund. Vi kom-
mer också att passera Gorsch Fochs  
minnesplats och Florön, där ”Ett 
köpmanshus i skärgården” spelades 
in samt Ingrid Bergmans sommarö 
Dannholmen. 

Båtresan avslutas i Fjällbacka. Un-  
der båtresan har vi ätit av Västkust-
bordet med dess läckra godsaker. 
Vi åker till vårt hotell i Uddevalla 
och somnar efter en härlig dag med 
många vackra vyer på näthinnan.

Dag 4 Frukost. Idag tar vi det lugnt. 
Ett besök på Bohusläns muséum  
som har många trevliga utställning-
ar som anknyter till Bohuslän står 
på tur. De har även en restaurang 
som ligger vackert beläget vid vatt-
net, där Ni kan äta lunch. På kvällen 
promenerar vi på den mycket fina 
och populära Strandpromenaden 
som är en lång träbrygga utmed 
stilla vatten. Här har vi utsikt över 
Uddevallabron mm. Vi äter middag 
på Gustafsbergs badrestaurang 
innan vi tar bussen åter till hotellet.

Dag 5 Efter frukost är det dags att 
påbörja resan hemåt. Med väl av-
vägda raster för mat och kaffe är 
vi åter vid respektive hemort under 
kvällen.

Bohuslän

5 DAGAR – AVRESEDAG 29/5

8 950:-
I PRISET INGÅR: Bussresa,  
inkvartering i dubbelrum. Frukost 
och middag alla dagar samt kaffe 
med bröd resdagarna. Lunch dag  
2 och 3. Lokalguider, utflykter, 
entréer och reseledares tjänster. 
 
ENKELRUMSTILLÄGG: 2 120:-
AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och 
hemkomsttider finns på 
www.bybergnordin.se samt 
i bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
Strömstads SPA & Resort         
Vår bedömning:         
Kebalvägen 229, Strömstad.        
Tel: 0526-30300            
232 rum. 7 vån. Läge: Vid stranden.

        
www.stromstadspa.se

Bohusgården Hotell & Konferens
Vår bedömning: 

Nordens väg 6, Uddevalla.
Tel: 0522-36420
220 rum. 6 vån. Läge: Vid strand-
promenaden.

     
www.bohusgarden.se

med Skaftölandet och Sydkoster

Stralsund
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BUSS. Här besöker vi Budapest, 
slättlandet Pustan och unika 
delar av Ungern som inte är fullt 
lika välkända. Norra delen av 
landet ligger på sydsluttningen 
av bergskedjan Karpaterna och 
bjuder på fantastiska naturupp-
levelser, vackert belägna vin-
gårdar och droppstensgrottor. 

Dag 1 (onsdag 19 juni) Tidig start  
för resa ner till Göteborg. På Rasta 
Tönnebro äter vi frukost innan vi 
fortsätter vidare söderut och pas- 
serar Gävle, Sala och Västerås. I 
närheten av Örebro blir det ett  
stopp för att sträcka på benen och 
ett litet mellanmål. Vid 17-tiden når  
vi Göteborg och Stena Lines färja 
som avgår kl. 18.45 mot Kiel. Vi 
inkvarterar oss i våra hytter och 
därefter är det dags för sjöbuffén. 

Dag 2 (55 mil) Vi anländer till Kiel  
kl. 09.15 och efter en stärkande sjö- 
frukost går resan vidare förbi Ham- 
burg och Berlin. Fika och tillfälle  
för lunch blir välkomna avbrott 
under resan. Fram emot kvällen 
når vi Dresden och hotellet. Vi bor 
centralt och nu finns tid för en skön 
promenad i omgivningarna. Middag 
på hotellet.  

Dag 3 (47 mil) Efter frukost fort- 
sätter vi in i Tjeckien. Vi passerar 
Prag och gör ett lunchuppehåll i 
närheten av Brno. Tidig eftermid-

dag kör vi in i Slovakien och huvud-
staden Bratislava. Vi gör en stads-
rundtur i denna idylliska lilla stad 
med fascinerande historia. Genom 
staden rinner Donau, en av Euro-
pas mest mytomspunna floder. Vi 
checkar in på hotellet och därefter 
är det dags för middag. 
               
Dag 4 (42 mil) Vi lämnar Bratislava 
bakom oss och passerar den ung-
erska gränsen. Färden går vidare 
österut och vi skymtar Budapest i 
fjärran. Vi får uppleva den ungerska 
”pustan” innan bergskedjan Bükk-
bergen tornar upp sig. Lillafüred, 
dagens mål, är en liten turistort  
som ligger vackert i en fantastisk 
miljö. Magnifika Hunguest Hotel 
Palota är en ståtlig slottsliknande 
byggnad med en historia från 
1920-talet. Ursprungligen var det 
byggt som rekreationshotell för  
den ungerska regeringen. Här ska  
vi bo i tre nätter. 
 
Dag 5 (5 mil) Efter frukost åker vi  
till Miskolc-Tapolca och här får vi 
möjlighet att bada i en grottsjö och 
se droppstensgrottor på nära håll. 

Därefter kör vi till Miskolc, en större 
stad belägen i en dalgång omgiven 
av höga berg. Här gör vi en stads-
vandring och därefter får vi lite 
egen tid innan vi återvänder till  
Lillafüred. Middag på hotellet. 

Dag 6 (26 mil) Frukost. Idag besöker 
vi en välkänd plats, nämligen Tokaj, 
och vi ska även få prova vinet med 
samma namn. Orten Tokaj ligger i 
norra delen av Ungern, på gränsen 
mot Slovakien, och är världsbekant 
för sina söta viner. Vin har odlats 
här sedan 1500-talet. Efter en kort 
stadsvandring gör vi en vinprovning 
samt får smaka några av ortens  
ostar på Himesudvar.  Efter lunch 
går färden vidare till Eger, där  
Ungerns mest kända vin tillverkas, 
”Egri Bikavér”. Vi provar vinet hos 
den kända vinproducenten Thum-
merer Pince. Nu kan vi återvända 
till Lillafüred och äta middag på 
hotellet.

Dag 7 (20 mil) Efter frukost lämnar 
vi Lillafüred och tar sikte mot Buda-
pest som egentligen är två städer, 
Buda och Pest. Vårt hotell ligger i 
den historiska delen, Buda och här 
ska vi bo i två nätter. Middag på 
hotellet.

Dag 8 (3 mil) Frukost. På förmid- 
dagen blir vi guidade genom en av 
Europas vackraste städer som delas 
av floden Donau. Sevärdheter som 
Kedjebron, Gellértberget och Slottet 
är några av de många fantastiska 
platser som vi får beskåda. På efter-
middagen får vi egen tid innan vi 
samlas på kvällen och besöker re- 
staurangen Borkatakomba. Här får 
vi uppleva en ungersk folkloreafton 
och blir serverade en trerätters 

Ungern
med slott och viner
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middag. Därefter åker vi åter till 
hotellet.
              
Dag 9 (55 mil) Efter frukost och en  
underhållande kväll lämnar vi 
Budapest och åker vidare norrut. 
Resan går genom Ungern, Slovakien 
och till slut kommer vi till Tjeckien 
och Usti nab Labem som ligger i  
närheten av Prag. Här ska vi över-
natta. Under dagen har vi gjort 
stopp för lunch och fika. Middag  
på hotellet.

Dag 10 (52 mil) När vi ätit frukost  
fortsätter vi resan vidare in i Tysk-
land och passerar städer som Dres-
den och Berlin innan vi når dagens 
etappmål, Schwerin, där vi ska äta 
middag samt övernatta på hotellet.

Dag 11 (7 mil) Sovmorgon och fru-
kost innan vi åker vidare till Kiel 
och Stena Lines färja mot Göteborg. 
Innan båtresan hinner vi besöka det 
stora shoppingcentret Citti Markt 
för att göra de sista inköpen på ut-

ländsk mark. Vi äter en god sjöbuffé 
innan det är dags att krypa till kojs.

Dag 12 Ankomst till Göteborg kl. 
09.15 och efter en rejäl sjöfrukost 
beger vi oss norrut. Med lämpliga 
pauser för lunch och kaffe kommer 
vi så småningom till Rasta Tönne-
bro, där vi äter en tvårätters av- 
slutningsmiddag. Nu återstår bara 
den sista biten hem till respektive 
hemort.

12 DAGAR – AVRESEDAG 19/6

15 885:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båtresor.
Del i dubbelrum. Frukost och middag 
alla dagar. Kaffe med bröd  
resdagarna. Utflykter, entréer,  
provningar, lokalguider samt  
reseledares tjänster.
ENKELRUMSTILLÄGG: 2 780:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 350:-
VALUTA: Koruna, Forint, Euro
AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
Achat Premium Dresden              
Vår bedömning: 

Brünner Strasse 11, Dresden.            
Tel: +49 35125620            
122 rum. 5 vån. Läge: I utkanten  
av centrum.    

      
www.achat-hotels.com  

Mercure Bratislava Centrum            
Vår bedömning: 

Zabatova street 2, Bratislava.            
Tel: +421 257277000            
175 rum. 6 vån. Läge: I utkanten  
av centrum.

      AC 
www.accorhotels.com 

Hunguest Hotel Palota
Vår bedömning: 

Erzsébet Stny 1, Miskolc.
Tel: +36 46331411
133 rum. 3 vån. Läge: Vid stranden 
och bergen.

        
www.hotelpalota.hu 
 
Mercure Hotel Buda
Vår bedömning: 

Kriztina korut 41-43, Budapest.
Tel: +36 14888100
390 rum. 8 vån. Läge: Centralt.

        AC 
www.accorhotels.com

Clarion Congress Hotel
Vår bedömning: 

Spitálské nám 3517, Usti Nad Labem. 
Tel: +420 270004200
83 rum. 6 vån. Läge: I centrum.

        AC 
www.clarioncongresshotelustinadla-
bem.com
 
Inter City Hotel Schwerin
Vår bedömning: 

Grunthalplatz 5-7, Schwerin.
Tel: +49 38559500
180 rum. 7 vån. Läge: Mitt i centrum.

      
www.intercityhotel.com

Nordkap

Tokaj
Hunguest Hotel Palota

NYHET
        2019!      
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Maria-kyrkan KrakowRiksdagshuset BudapestBUSS. Skagen är en totalupp- 
levelse. Här finns konsten och 
den otroligt vackra miljön med 
långsträckta sanddyner. Vi får 
se naturkrafterna vid Grenen 
där de två haven möts, pitto-
reska hus, det magiska ljuset, 
fiskehamnen och det myllrande 
gatu- och nöjeslivet.
 
Dag 1 (söndag 23 juni) Avresa från 
respektive hemort på morgonen.  
Vi äter frukost i Tönnebro och fort-
sätter sedan ner mot Västerås via 
Sala. I Örebrotrakten blir det kaffe 
och smörgås från bussen innan 
resan går vidare till Göteborg och 
Hotel Opera, där vi ska övernatta 
och äta middag.
 
Dag 2 (4 mil) Frukost på hotellet och 
därefter åker vi ner till Stena Lines 
Danmarksterminal, varifrån färjan 
till Fredrikshavn avgår kl. 08.00. 
Båtresan tar ca 3,5 timme och när 
vi kommer iland fortsätter vi norrut 
upp till Skagen och vårt hotell, där 
vi ska bo i tre nätter. Middagen äter 
vi på hotellet.
 
Dag 3 (5 mil) Idag är det den stora 
Skagendagen. Efter frukost möter 
en guide upp som ska visa oss den 
vackra naturen och de säregna  
husen. Vi får se de typiska gulkal- 
kade husen med rött taktegel och 
åker sedan till Grenen, där haven 
Kattegatt och Skageracks vågor 
möts. Med ”sandormen”, ett märk- 
ligt fordon som består av en traktor 
med släpvagnar, tar vi oss ut till 
spetsen och upplever det speciella 

ljuset som fascinerat många konst-
närer. Vi lämnar tillfälle för lunch 
innan vi besöker Skagens museum 
samt Anchers Hus och Saxilds 
Gaard, där Skagenmålarna Anna 
och Michael Anchers bodde. Efter  
denna heldag med intressanta  
upplevelser vänder vi åter till vårt 
hotell för middag.
 
Dag 4 (21 mil) Frukost innan vi åker 
ner till Ålborg, Danmarks fjärde 
största stad. Vi möts av en lokal- 
guide som ska visa oss de sevärd-
heter som finns här. Vi kör förbi  
Zoo, konstmuseet och Lindholm 
Hoje, Nordens största vikingagrav, 
samt gör stopp vid flera andra in-
tressanta platser. Efter guidningen 
finns egen tid för lunch samt shop-
ping. Vid 16-tiden vänder vi åter till  
Skagen och vårt hotell. Middag.
 
Dag 5 (32 mil) Efter frukost lämnar  
vi Skagen och åker ner till Fredriks- 
havn, där vi får lite tid innan vi åker 
med färjan till Göteborg som avgår 
kl. 14.00. Ombord äter vi middag.  
Vi kommer iland kl. 17.30 och tar 
närmaste väg upp till Örebro, där 
hotellet väntar med sköna sängar.
 
Dag 6 Hemresedag. Vi lämnar Öre-
bro efter frukost och påbörjar resan 
norrut. Med väl avvägda raster för 
mat, kaffe och ”sträcka-på-benen-
pauser” är vi tillbaka vid respektive 
hemort på kvällen efter en upp-
levelserik resa. 

Skagen
och den lilla storstaden Ålborg

6 DAGAR - AVRESEDAG 23/6 

 9 975:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båt-
resor. Inkvartering i dubbelrum. 
Frukost och middag alla dagar 
samt kaffe med bröd alla dagar. 
Lokalguider och utflykter enligt 
program. Reseledares tjänster.
 
ENKELRUMSTILLÄGG: 2 000:-
VALUTA: Danska kronor
AVRESE- OCH HEMKOMSTTID: 
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt i  
bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
Hotel Opera
Vår bedömning: 

Nils Ericssonsgatan 23, Göteborg.        
Tel: 031-805080                
198 rum. 6 vån. Läge: Centralt. 
   

       
www.ligula.se

Foldens Hotel
Vår bedömning: 

Sankt Laurentii 41, Skagen.
Tel: +45 98441166
38 rum. 3 vån. Läge: I centrum.

     AC 
www.foldenshotel.dk

Clarion Hotel Örebro
Vår bedömning: 

Kungsgatan 14, Örebro.
Tel: 019-6706700
136 rum. 4 vån. Läge: Centralt.    

       
www.nordicchoicehotels.se

SkagenFoto: Niclas Jessen



13

Tammerfors

BUSS. Resan borde heta ”Troll-
rutten”. Vad annat kan man 
kalla en resa där man åker  
både Hurtigruten, såväl som  
på 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 8 juli) Vi lämnar  
hemorten på morgonen. Resan  
går västerut, tvärs över Sverige  
via Östersund och Åre över gräns-
en till Norge. Dagens etappmål är 
Trondheim. Här tar vi in på vårt 
hotell och efter middagen kan  
den som vill ta en promenad i om-
givningarna.

Dag 2 (18 mil) Vi äter frukost på  
hotellet. I dag ska 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 pas-
serar vi kända öar som Hitra och 
Smola och dessutom flera tusen  
små holmar och öar. Ombord njuter 
vi av den hänförande utsikten. I 
Kristiansund väntar vår buss som  
tar oss till hotellet där vi äter mid-
dag och övernattar.

Dag 3 (12 mil) Efter frukost åker vi 
till Bremsnes och ut på den 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 gott om tid för att ströva runt  
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 mid-
dag på hotellet.

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

Hurtigruten
med Trollstigen

5 DAGAR – AVRESEDAG 8/7

8 295:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båt-
resor. Inkvartering i dubbelrum. 
Frukost och middag alla dagar 
samt kaffe med bröd alla  
resdagar. Lokalguider och  
reseledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 390:-
VALUTA: Norska kronor

AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt i  
bokningsbekräftelsen.

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

Quality Hotel Alexandra
Vår bedömning: 

Storgata 1-7, Molde.
Tel: +47 71203750
163 rum. 7 vån. Läge: Centralt.

      
www.nordicchoicehotels.no

Røros Hotel
Vår bedömning: 

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

     
www.roroshotel.no

Skagen Foto: Hurtigruten
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Skåne

BUSS. Vårt sydligaste landskap 
Skåne är känt för sin vackra 
natur och kallas ofta Sveriges 
portal till Europa. Här besöker 
vi bland annat Sofiero slott och 
ser en föreställning på anrika 
Fredriksdalsteatern. En dag 
tar vi oss över den magnifika 
Öresundsbron till Köpenhamn 
med sina historiska byggnader, 
Ströget och Tivoli.

Dag 1 (torsdag 11 juli) Vi startar i 
god tid på morgonen från respek-
tive hemort. Vi tar en morgonfika i 
Gnarp-trakten samt äter lunch på 
värdshuset i Tönnebro. Efter väl  
avvägda pauser under eftermid- 
dagen kommer vi fram till vårt  
hotell i Jönköping. Middag äter vi  
på hotellet.
 
Dag 2 (23 mil) Efter frukost lämnar  
vi Jönköping och åker ner till Hel-
singborg. Här inkvarterar vi oss på 
Clarion Grand Hotel där vi ska bo i 
tre nätter. Vi får lite egentid innan 
middagen serveras på hotellet.
 
Dag 3 (5 mil) Frukost innan vi åker 
den korta biten ut till Sofiero slott 
där vi får en rundvisning i den 
vackra slottsparken med dess  
fantastiska blomsterprakt. Vi  

vänder åter till vårt hotell och Ni 
har eftermiddagen fri fram till dess 
att vi äter en tidig middag. Därefter 
ska vi åka till Fredriksdalsteatern 
för att se komedin ”Drag under 
galoscherna” med bland annat Eva 
Rydberg. Föreställningen är ca 2 
timmar och 15 minuter och när den 
är slut åker vi tillbaka till hotellet.
 
Dag 4 (17 mil) Frukost på hotellet 
och därefter ger vi oss iväg söderut 
mot Malmö. Vi ser de kända siluet-
terna av Barsebäcks kärnkraftverk 
och Landskronas lyftkranar. Strax 
ser vi också Öresundsbron närma 
sig. 

Vi stannar en stund och tittar på det 
magnifika byggnadsverket innan vi 
långsamt rullar över den förbindelse 
som så smidigt förenar vårt land 
med Danmark och övriga Europa. 

Vi stannar i centrala Köpenhamn 
där vi får tillfälle att shoppa på  
Ströget, den långa gågatan som  
går tvärs igenom staden. Efter en 
stund samlas vi åter vid bussen  
och får under ett par timmar   
lyssna till en lokalguide, som tar  
oss med till de mest kända plats- 
erna i staden. 

Gemensam middag och därefter  
har vi en dejlig afton på Tivoli  

framför oss. Lite senare går vi om-
bord på bussen och åker upp till  
Helsingör för en kvällstur över  
Öresund tillbaka till vårt hotell.  
Till ljudet av ett stilla ”sund-svall” 
känner vi oss nästan som hemma 
när vi somnar i våra sängar.
 
Dag 5 (49 mil) Sovmorgon innan vi 
stiger ombord på bussen och ger oss 
iväg. Vi kommer till Höganäs, som 
numera mest förknippas med de 
alltmer uppskattade Höganäskru-
korna. Krukorna som tidigare varit 
en bruksvara, har nu avancerat till 
prydnadsföremål. 

Vi får möjlighet att handla till fab- 
rikspriser innan vi åker vidare på 
den vackra vägen upp till Kullabergs 
naturreservat. Längst ut på udden 
ligger den kända Kullens fyr. Vi fort-
sätter norrut över Hallandsåsen och 
fram till semester- och tennismetro-
polen Båstad. 

Strax utanför Båstad ligger fantas-
tiska Norrvikens trädgårdar, där vi 
gör ett besök. Nu har det hunnit bli 
eftermiddag och vi åker på fina  
vägar upp mot Örebro och hotellet 
som väntar oss med god mat och 
sköna bäddar. 
 

och Köpenhamn
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 6 DAGAR - AVRESEDAG 11/7

9 850:-
I PRISET INGÅR: Bussresa, inkvar-
tering i dubbelrum, frukost och 
middag alla dagar. Kaffe med bröd 
alla resdagar. Lokalguider, utflykter, 
entréer enligt program samt rese-
ledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 610: -
AVRESE -OCH HEMKOMSTTiD: 
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen.

HOTELL: 
First Hotel Jönköping
Vår bedömning: 

Ryhovsgatan 3-5, Jönköping.
Tel: 036-183600
111 rum. 12 vån. Läge: I utkanten  
av staden.

      
www.firsthotels.se

Clarion Grand Hotel
Vår bedömning: 

Stortorget 8-12, Helsingborg.
Tel: 042-380400
158 rum. 4 vån. Läge: Centralt  
vid Stortorget.

      
www.nordicchoicehotels.se

Clarion Hotel Örebro
Vår bedömning: 

Kungsgatan 14, Örebro.
Tel: 019-6706700
136 rum. 6 vån. Läge: Nära  
Stortorget.

    AC   
www.nordicchoicehotels.se
　

Skåne

Dag 6 Efter frukost går bussresan 
på kända svenska vägar upp genom 
landet. Vi stannar och sträcker på 
benen, tar fikapauser och äter en 
tvårätters avslutningsmåltid på 
Rasta Tönnebro. I kvällningen är  
vi hemma igen efter en innehålls- 
rik resa.

Köpenhamn

Foto: Mikael Lindell Bohlin

Föreställning med
             Eva Rydberg

NYHET
        2019!      

Sofiero slottspark
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Finland
med Saima kanal

BUSS. Nu är det dags att göra en 
resa till vårt östra grannland! 
Vi kommer att göra en båttur på 
Saima kanal från finska Lappe-
enranta till ryska Viborg. Under 
båtfärden passeras åtta slussar. 
Ett besök i Helsingfors hinner vi 
också med!
 
Dag 1 (söndag 14 juli) Avresa på 
morgonen till Stockholm, varifrån 
Silja Lines färja avgår kl. 16.45 till 
Helsingfors. Under nerresan har 
vi ätit en lunchrätt inkl. måltids-
dryck och kaffe på Rasta Tönnebro 
Värdshus. Ombord på färjan har vi 
tvåbädds insideshytter. Vi äter en 
buffémiddag ombord och kan  
sedan ta del av båtens nöjesutbud.
 
Dag 2 (23 mil) Frukost ombord. Vi 
åker nu via Borgå och Kouvola till 
Lappeenranta, där vi ska bo i två 
nätter. Vi lämnar tillfälle för lunch 
när vi kommer fram och därefter 
gör vi en liten rundtur i den vackra 
staden som fick sina stadsrättig- 
heter av Drottning Kristina.  
 
Vi besöker fästningen som var 
befäst av både svenskar och ryssar 
och som länge fungerade som en 
egen stadsdel. Här finns Finlands 
äldsta ortodoxa kyrka och många 
intressanta muséer. Middagen äter 
vi på hotellet. 

Dag 3 (7 mil) Tidig frukost. Idag ska 
vi åka på Saima kanal. Kl. 07.45 av-
går båten från Lappeenranta till  
Viborg. Vi har en nordisktalande 
guide med oss hela dagen. Under 
den fyra timmar långa kanalturen 
passerar vi genom åtta slussar. 

Vi äter lunch ombord innan vi kom-
mer till Viborg, staden med svensk, 
finsk och rysk historia. Minnesmär-
ken från denna tid är bland annat 
Runda Tornet, slottet och saluhallen 
som vi ser på vår guidade rundtur. 
Tid finns för shopping innan bussen 
kör oss tillbaka till Lappeenranta.  
Kl. 20.30 är vi åter på hotellet och 
äter middag.
 
Dag 4 (23 mil) Efter frukost lämnar  
vi denna vackra stad och kör till-
baka västerut. Vi besöker Hamina 
med sin cirkelformade stadsplan 
och välbevarade befästningar. Vi 
fortsätter till Kotka, där vi besöker 
fiskestugan som den ryske tsaren 
Alexander den III lät uppföra. Den 
är nu ett museum. Vi fortsätter 
vidare till Borgå som har bevarat 
sin medeltida bebyggelse. Vi besöker 
Domkyrkan och skalden Runebergs 
hem innan vi fortsätter till Helsing-
fors, där vi ska övernatta och äta 
middag. Under dagen har vi lämnat 
tillfälle för lunch-och fikapaus.

Dag 5 Frukost. Kl. 10.00 möter en 
guide upp och tar oss med på en 
tvåtimmars rundtur i den finska  
huvudstaden, som även benämns 
som ”Nordens vita stad” till följd  
av sin arkitektur. Vi får bland  
annat se Domkyrkan, Esplanad-
parken och Gamla Saluhallen. Vi 
lämnar tid för shopping och lunch 
innan vi går ombord på Silja Lines 
färja som ska ta oss till Stockholm. 
Precis som på utresan har vi två-
bädds insideshytter samt att vi  
äter buffémiddag ombord.
 
Dag 6 Frukost ombord innan vi 
kommer iland i Stockholm kl. 09.30. 
Vi lämnar Stockholm och åker till 
Rasta Tönnebro, där vi äter en två-
rätters middag inkl. dryck och kaffe. 
Nu återstår bara den sista etappen 
tillbaka till var och ens hemort.

Saima kanal
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Tammerfors

6 DAGAR – AVRESEDAG 14/7

9 975:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båt- 
resor. Inkvartering i dubbelrum  
och dubbelhytt. Frukost och middag 
alla dagar samt lunch dag 3. Kaffe 
och bröd resdagarna. Lokalguider 
och utflykter enligt program. Rese-
ledares tjänster. 

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 290:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 650:-
VALUTA: Euro
AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
Scandic Lappeenranta City 
Vår bedömning: 

Valtakatu 31, Lappeenranta.
Tel: +358 57899400
95 rum. 4 vån. 
Läge: Centralt.    

      
www.scandichotels.se
 
Scandic Park Helsinki
Vår bedömning: 

Mannerheimvägen 46, Helsingfors.
Tel: +358 947371
523 rum. 9 vån. 
Läge: Nära centrum.

      
www.scandichotels.se

Viborg

NYHET
        2019!      

Domkyrkan, Helsingfors

Finland
Saima
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Saima
???

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 21 juli) Avresa från 
respektive hemort ner till Karlstad 
och Scandic Karlstad City. 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 natur-
sköna parken och de vackra stat-
yerna. 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 ombyggda restau-
rangen, där det även finns gästut-
ställare, 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 midda-
gen som serveras 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 Vasalopps-
åkarna går i mål, besöka Vasalopps-
muséet, Zornmuséet med mera. 

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

 

Akvarell. Upphovsrätt: Lars Lerin

 4 DAGAR – AVRESEDAG 21/7

6 455:-
I PRISET INGÅR: Bussresa.  
Inkvartering i dubbelrum.  
Frukost och middag alla dagar 
samt kaffe med bröd under  
resdagarna. Utflykter, lokal- 
guider och entréer enligt  
program. Reseledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 010:-
AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen.

HOTELL: 
Scandic Karlstad City
Vår bedömning: 

Drottninggatan 4, Karlstad.
Tel: 054-7705500
145 rum. 5 vån. Läge: I centrum.

        
www.scandichotels.se

Foto: Lars Jacob Jakobsson Rottneros park

Lars Lerin

Foto: Trond Isaksen
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Rottneros park

Rottneros park
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BUSS. Det dansk-tyska gräns- 
landet mot Nordsjön har oupp-
täckta platser som är väl värda 
ett besök. Fantastiska sand-
stränder, ön Sylt och andra 
små undanskymda pärlor.  
Varför inte prova karibisk  
rom i Tyskland?
 
Dag 1 (lördag 27 juli) Avresa på  
morgonen från respektive hemort. 
Vi stannar och dricker morgonkaffe 
i Gnarp och fortsätter därefter till 
Rasta Tönnebro för lunch. Resan  
går vidare mot Jönköping och efter 
stopp för fika och “sträcka-på- 
benen-pauser” kommer vi till vårt 
hotell. Här serveras vi middag och 
övernattar.             
 
Dag 2 (60 mil) Efter en rejäl frukost 
fortsätter vi resan söderut och tar 
den eldrivna färjan Helsingborg-
Helsingör till Danmark. Vi passerar 
Köpenhamn och åker via Stora Bält- 
bron till ön Fyn och Odense. Här ges 
tid för lunch innan vi åker vidare 
över Lilla Bält till Bredebro på  
västra Jylland. Här ska vi bo i tre 
nätter. Middag på hotellet.
              
Dag 3 (15 mil) Frukost innan vi åker 
till Schackenborgs Slot som är en 
märklig och vacker byggnad med 
tillhörande slottspark. Slottets spän-
nande historia får vi berättad under 

en rundvisning. Vi fortsätter resan 
och efter ett lunchuppehåll passerar 
vi gränsen till Tyskland och kommer 
till Flensburg, där vi ska göra ett 
besök på Braasch Rum & Wein. Här 
får vi höra om hur man i början av 
1600-talet började importera rom 
från Karibien och vi kommer även 
att få provsmaka den smakrika 
drycken. Efter besöket vänder vi 
åter till vårt hotell för middag.
 
Dag 4 (12 mil) Frukost. Idag går fär- 
den till ön Sylt, Tysklands ”Riviera”. 
Vi åker med färja från danska ön 
Römö till norra delen av Sylt. Ön 
är långsmal och platt med långa 
sandstränder och de typiska strand-
stolarna. ”Huvudstaden” Westerland 
kallas för Tysklands ”Beverly Hills” 
och här finns gott om bra restau-
ranger och lyxiga butiker. Efter ett 
längre stopp med tid för lunch tar  
vi sedan tåget tillbaka till fastlandet 
och staden Nieböll. Här väntar vår 
buss på att ta oss åter till Bredebro 
och hotellet som väntar med en god 
middag.
 
Dag 5 (28 mil) Efter frukost börjar 
vi resan mot Sverige igen. Via Lilla 
Bält kommer vi åter till Odense som 
är H.C. Andersens födelsestad. Här 
gör vi en liten rundtur och lämnas 
även tid för lunch innan vi kör över 
Stora Bältbron och kommer till ön 
Själland. 

Vi fortsätter till Roskilde, där vi  
ska övernatta och äta middag.        
 
Dag 6 (44 mil) När vi ätit frukost 
börjar vi resan via Helsingör- 
Helsingborg mot dagens mål, Lin- 
köping. Vi följer E4:an norrut och 
lämnar tillfälle för lunch och fika 
från bussen. Middag äter vi på 
hotellet.        
 
Dag 7 Vi äter frukost på hotellet 
innan vi påbörjar resans sista 
etapp. Vi passerar Stockholm och 
kommer därefter till värdshuset  
i Tönnebro, där vi äter vår avslut-
ningsmiddag. Vi gör ett fikastopp  
efter vägen och är åter vid res- 
pektive hemort under kvällen.

Danska och tyska pärlor
vid Nordsjön

Odense

Foto: Kim Wyon
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TammerforsTammerfors

7 DAGAR – AVRESEDAG 27/7

9 945:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båtresor.
Inkvartering i dubbelrum. Frukost 
och middag samt kaffe med bröd 
alla dagar. Lokalguider och utflyk-
ter enligt program. Reseledares 
tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 895:-
VALUTA: Danska kronor
AVRESE- OCH HEMKOMSTTID: 
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
Scandic Hotel Portalen                                                                                                    
Vår bedömning: 

       Barnarpsgatan 6, Jönköping.                                                                                          
Tel: 036-5854200                                                                                                                                      
201 rum. 8 vån.  
Läge: Centralt.                                                                                                                        

      
www.scandichotels.se  

Hotel Ballumhus
Vår bedömning:    
Byvejen 66, Bredebro.
Tel: +45 40995050
54 rum. 2 vån.  
Läge: Centralt.

      
www.hotelballumhus.dk

Hotel Comwell Roskilde
Vår bedömning:  
Vestre Kirkevej 12, Roskilde.
Tel: +45 46323131
159 rum. 2 vån.  
Läge: I utkanten av Roskilde.

      
www.comwellroskilde.dk

Quality Hotel Ekoxen
Vår bedömning:    
Klostergatan 68, Linköping.
Tel: 013-252600
190 rum. 5 vån.  
Läge: Centralt.

      
www.nordicchoicehotels.se

Danska och tyska pärlor
Jylland

Foto: Niclas JessenSylt

Odense

Stora bältbronFoto: Henrik Sendelbach

NYHET
        2019!      
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FLYG. Följ med till Irland och 
upplev hänförande natur, hund-
kapplöpning, afternoon tea och 
lokala traditioner. Vi besöker 
städer som Dublin och Kilkenny 
samt Cork med Blackrock Castle. 

Dag 1 (söndag 4 augusti) Avresa på 
natten mellan den 3 och 4 augusti 
ner till Arlanda, varifrån SAS flyg 
till Dublin avgår kl. 10.10. På ner- 
resan har vi ätit smörgås och  
druckit kaffe från bussen. Kl. 11.55 
landar vi och möts av en irländsk 
chaufför och buss som tar oss till 
vårt hotell. På eftermiddagen kan  
vi ta en första titt på staden till-
sammans med reseledaren.  
Middag på hotellet.

Dag 2 (26 mil) Efter frukost går  
resan västerut mot Cork. På vägen  
gör vi ett stopp i Newbridge och  
besöker den berömda kristall- 
butiken. Här tittar vi på vackra 
hantverk och kanske inhandlar 
något. Vi lämnar tillfälle för lunch 
innan vi fortsätter till vårt hotell i 
utkanten av Cork, där vi ska bo i tre 
nätter. Hotellet är ett charmigt och 
traditionellt ”countrystyle” hotell. 
Efter middagen får vi en lektion i 
hur man gör en perfekt Irish Coffee. 
Naturligtvis får vi provsmaka också.

Dag 3 (45 mil) Frukost. Idag ska vi 
besöka Blarney och den berömda 
butiken Blarney Wollen Mills som 
har ett stort utbud av irländska  
produkter. Allt från kläder till  
smycken och souvenirer. Här stan-
nar vi ett tag och lämnar även till-
fälle för lunch. Därefter åker vi till 
trägårdscentrat Griffiths Garden  
Centre som har ett fantastiskt ut- 
bud av växter. Här går vi runt och 
tittar på de vackra blommorna och 
träden. Därefter får vi uppleva ett 
riktigt ”afternoon tea” med snittar, 
scones, bakverk m.m. innan vi  
vänder åter till hotellet för middag.

Dag 4 (24 mil) Efter frukost möter  
en guide upp och tar oss på en rund-
tur i Cork där vi bland annat får se 
Blackrock Castle med mera. Efter 
guidningen lämnar vi tid för lunch 
innan vi åker till den lilla staden 
Ballyseedy och besöker ”Farmers 
Market”, där lantbrukare från om- 
rådet säljer sina egna produkter.
Lokalbefolkningen handlar grön- 
saker och andra lokalproducerade 
varor här. På eftermiddagen kliver 
vi bakåt i tiden och får uppleva rik-
tig irländsk musik och traditionell 
dans. Den som vill får prova! Vi  
vänder åter till vårt hotell för att 
middag.

Dag 5 (15 mil) När vi ätit frukost 
lämnar vi Cork och åker mot den 
medeltida staden Kilkenny. Här 
besöker vi det berömda Smithwick’s 
bryggeriet för en rundtur och prov-
smakning. Vi fortsätter till vårt 
hotell som ligger centralt i Kilford 
Arms. Nu har vi möjlighet att strosa 
runt lite innan vi äter middag. Där- 
efter kan den som vill besöka de 
lokala pubarna.

Dag 6 (13 mil) Efter frukost åker vi 
vidare mot Dublin. En guide möter 
upp och visar oss det mesta och det  
bästa som staden har att erbjuda. 
Efter guidningen åker vi till vårt 
hotell. På kvällen går vi på hund-
kapplöpning på den berömda Shel- 
bourne Park Greyhound Racing 
Track. Här äter vi middag och den 
som har tur kanske vinner en slant 
på en av hundarna. Åter till hotellet.

Dag 7 Hemresedag. När vi ätit fru-
kost har vi förmiddagen fri för egna 
aktiviteter. Vi äter middag innan vi 
åker till flygplatsen varifrån British 
Airways flyg avgår kl. 15.35 till Lon-
don, där det landar kl. 17.00. Kl. 19.00 
avgår flyget till Arlanda och när vi 
landar kl. 22.30 möts vi av en Byberg 
& Nordinbuss och chaufför som tar 
oss den sista biten hem till var och 
ens hemort. 

Irland
med stadspuls och lantromantik
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Tammerfors

Irland

7 DAGAR – AVRESEDAG 4/8

16 650:-
I PRISET INGÅR: Buss- och flygresor.
Inkvartering i dubbelrum. Frukost 
och middag alla dagar. Entréer, 
provningar, lokalguider samt rese- 
ledares tjänster
ENKELRUMSTILLÄGG: 2 460:-
VALUTA: Euro

AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
Red Cow Moran Hotel            
Vår bedömning: 

22 Naas Road, Dublin.            
Tel: +353 14593650            
275 rum. 6 vån.   
Läge: I utkanten av Dublin.

       
www.redcowmoranhotel.com 

Vienna Woods Hotel            
Vår bedömning: 

Glanmire, Cork.
Tel: +353 214556800
48 rum. 2 vån.  
Läge: Nära stranden.

      
www.viennawoodshotel.com

The Kilfords Arms Hotel
Vår bedömning: 

John Street, Kilkenny.
Tel: +353 567761018
60 rum. 3 vån. 
Läge: Centralt.

       
www.kilfordarms.ie
　

 

Greyhound racing

Afternoon tea

NYHET
        2019!      
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BUSS. För fjärde året i rad finns 
den perfekta resan för dig som 
söker lite spänning i vardagen. 
Packa väskan och följ med på 
vår hemliga resa. Mitt under 
härlig sommartid tar vi sikte 
mot nya mål och härliga miljöer. 

Dag 1–6 (söndag 4 augusti)  
Uttrycket om att själva resan är  
viktigare än målet, blir synnerligen 
påtagligt under vår årligen åter-
kommande Hemliga resa. Upplev 
spänningen av att i förväg inte veta 
vart vi är på väg. 

Resan och dess innehåll förblir en 
hemlighet och det enda vi avslöjar 
innan avresa är att vi kommer att 
befinna oss någonstans i Europa.  

Vi bjuds på ett oväntat, men lätt- 
samt program och ett äventyr med 
engagerade guider, sevärdheter, 
promenader och trevliga matupp- 
levelser. Här får vi en intressant 
blandning av avkoppling, historia 
och kultur. Troligen också nya vyer, 
vägar och upplevelser.

Det kan vara bra att veta att vi tar 
del av härliga miljöer på plats och 
att det finns en strand på nära håll 
men det blir inga långa dagar på 
stranden. Vi rekommenderar att ni 
tar med er promenadvänliga skor. 

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

Hemlig resa

 6 DAGAR – AVRESEDAG 4/8

                  7 520:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båtresa. 
Inkvartering i dubbelrum. Lokalguider,  
utflykter och entréer. Frukost och  
middag alla dagar samt kaffe med  
bröd resdagarna. Reseledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 790:-
ENKELHYTTSTILLÄGG INSIDES: 550:-
ENKELHYTTSTILLÄGG UTSIDES: 850:-
TILLÄGG DEL I TVÅBÄDDSHYTT UTSIDES: 450:-
VALUTA: Hemlig

AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och hemkomst- 
tider finns på www.bybergnordin.se  
samt i bokningsbekräftelsen.

HOTELL: 
Vår generella bedömning av hotellen:  
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BUSS. Sensommaren är en här-
lig tid i detta sommarparadis. 
Under två dagar upplever vi den 
vida kända Medeltidsveckan, ett 
av landets största historiska  
evenemang.

Dag 1 (fredag 9 augusti) Avresa på 
natten mellan den 8 och 9 augusti 
från respektive hemort. Vi äter fru- 
kost på lämpligt ställe innan vi fort- 
sätter till Nynäshamn, varifrån 
färjan till Visby avgår kl. 11.25.  
 
Ombord har vi reserverade platser 
i aktersalongen samt att vi äter en 
gemensam lunch. 

Kl. 14.50 lägger färjan till och vi åker 
till Scandic Visby, där vi ska bo i tre 
nätter. Middag på hotellet. 

Dag 2-3 Frukost och middag på ho- 
tellet. Nu har vi två heldagar, där 
vi kan strosa runt på Visbys gator 
samt vara delaktiga i Medeltids-
veckans program.  

Staden ger intryck av både en me- 
deltida storstad och idyllisk små-
stad. Innanför den välkända ring-
muren samsas medeltida kyrko-
ruiner och packhus med sten- och 
trähus från 1700-1800-talen. Här 
finns sevärdheter som Domkyrkan, 
Botaniska trädgården och Alme- 
dalen och det natursköna läget vid 
havet bjuder på vackra vyer mot 
horisonten.

Under Medeltidsveckan kommer 
besökare från hela världen hit  
och vi förflyttas till 1300-talet när 
Visby var en mäktig Hansastad. 

I en blandning av saga och historia 
har vi möjlighet att uppleva medel-
tida musik och teater, tornerspel, 
gycklare, skådespel, marknader och 
mycket mer.

Dag 4 Tidig frukost. Kl. 07.45 går 
färjan från Visby till Nynäshamn. 
På hemresan har vi även då reser- 
verade platser i aktersalongen samt 
gemensam frukost ombord. Vi an-
länder till hamnen i Nynäshamn kl. 
11.15 och fortsätter därefter vår resa 
norrut. 

Vi stannar vid Rasta Tönnebro, där 
vi äter en tvårättersmiddag. Nu 
återstår bara den sista etappen och 
med väl avvägda raster för kaffe 
och ”sträcka-på-benen-pauser” är 
vi hemma vid respektive hemort i 
kvällningen.

Visby

4 DAGAR– AVRESEDAG 9/8

7 980:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båtresor.
Plats i aktersalongen tur och retur.
1 x lunch samt 1 x frukost på båten. 
Inkvartering i dubbelrum. Frukost 
och middag alla dagar samt kaffe 
med bröd alla resdagar. Reseledares 
tjänster. 

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 900:-
VALUTA: Kronor

AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen.

HOTELL: 
Scandic Visby
Vår bedömning: 

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

        
www.scandichotels.se

NYHET
        2019!      Gotland

med Medeltidsveckan
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BUSS. Följ med på en resa med 
hisnande fjäll och magiska vyer.
Med buss, båt och tåg åker vi 
genom det sagolikt vackra land-
skapet i vårt västra grannland.

Dag 1 (söndag 11 augusti) Tidig  
avresa från respektive hemort.  
Vi passerar Sundsvall och kör via  
Hudiksvall mot Sveg. Under resan 
gör vi uppehåll för fika från bus-
sen och lunch. Vi åker genom den 
svenska fjällvärlden som visar sig 
från sin bästa sida och kommer  
så småningom till Stöten, där vi  
korsar gränsen till Norge. Kända 
orter som Hamar och Moelv pas- 
seras innan vi når Lillehammer,  
OS staden. Vårt hotell ligger strax 
utanför, i samhället Öyer. Här in- 
kvarterar vi oss och äter middag.  

Dag 2 (20 mil) Sovmorgon. Efter 
frukost går resan åter via Lille- 
hammer och vi passerar olympia-
byn innan färden går vidare mot 
Geilo. Vi lämnar tid för lunch på 
lämpligt ställe och stannar på en 
vacker utsiktsplats för kaffe med 
bröd från bussen. Vi anländer till 
Geilo och vårt hotell som ligger 
strax utanför orten. Här ska vi bo 
i tre nätter. Kanske en liten prome-
nad i den vackra naturen passar  
bra innan middagen på hotellet.  

Dag 3 (15 mil) Efter frukost fortsät-
ter naturupplevelserna. Färden går 
mot fjällområdet Hardangervidda 
och här finns en av Europas största 
fjällplatåer och flera glaciärer. Om-
rådet ligger ovanför trädgränsen 
och var bebott för mer än 7000 år 
sedan. Vi besöker Natursenter och 
här får vi bland annat en filmvis-
ning innan vi serveras en sopplunch. 
På eftermiddagen återvänder vi till 
Geilo och får lite egen tid innan vi 
äter middag på hotellet.

Dag 4 Frukost. Idag ska vi börja  
med att åka tåg från Geilo till Myr-
dal. Stationssamhället Myrdal som 
saknar vägförbindelse, ligger längs 
järnvägen mellan Oslo och Bergen.
När vi kommit fram till Myrdal 
kliver vi av och byter tåg för att åka 
den kända Flåmsbanan som är en 
av Norges mest populära turist- 
attraktioner. Det är en elektrifierad 
bana med en stigning på upp till 55% 
och vi kommer att få vara med om 
en spektakulär resa på 20 km och  
en höjdskillnad på 864 m. 

När vi kommer fram till Flåm vid 
Naerøyfjorden lämnar vi tid för 
lunch. Efter lunchuppehållet tar  
vi båten från Flåm och följer fjor-
den mot Gudvangen. Att se de om- 
givande fjällen från båt är en spe- 
ciell upplevelse. Vid ankomsten till 

Gudvangen möter vår buss upp och 
tar oss tillbaka till vårt hotell i Geilo. 
En fantastisk dag avslutas med en 
god middag.

Dag 5 (45 mil) Efter frukost lämnar 
vi Geilo och åker vidare genom ett 
vackert och omväxlande landskap 
mot Røros. Vägarna i Norge är av 
god standard, men landskapets 
skiftningar gör resan mer tids- 
krävande. 

Vi gör ett lunchstopp under vägen 
och når Røros, en vacker och unik 
stad, sen eftermiddag. Stadens 
gamla stadskärna anlades när  
upptäckten av kopparmalm gjor-
des under 1600-talet. Den gamla 
stadsbebyggelsen är idag med på 
Unesco:s världsarvslista. Innan  
middag finns möjlighet att vandra 
runt i staden. Middag på hotellet. 

Dag 6 Efter frukost lämnar vi Røros 
och styr resan hem mot Sverige. 
Med lämpliga stopp för fika och 
lunch avslutar vi resan med ge- 
mensam middag i Ånge. Vi är åter 
hemma vid respektive hemort på 
kvällen.

Norska fjordar och fjäll
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6 DAGAR – AVRESEDAG 11/8

9 980:-
I PRISET INGÅR: Buss-, tåg- och båt-
resor. Del i dubbelrum. Frukost och 
middag alla dagar samt lunch dag 3. 
Kaffe med bröd resdagarna. Entréer. 
Reseledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 955:-
VALUTA: Norska kronor

AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
Scandic Hafjell            
Vår bedömning:             
Hundervegen 1, Öyer.                
Tel: +47 61277777
210 rum. 3 vån.  
Läge: 15 min från Lillehammer.

      
www.scandichotels.se

Bardöla Högfjellshotell
Vår bedömning:

Bardölavegen 33, Geilo.
Tel: +47 32094100
128 rum. 3 vån.  
Läge: Vid fjället.

      
www.bardola.no

Røros Hotell
Vår bedömning:  

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

      
www.roroshotell.no

Naerøyfjorden
Flåmsbanan

Røros

Norska fjordar och fjäll
NYHET
        2019!      
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efter Helgelandskusten

BUSS. Upplev den norska  
kusten från sjösidan! Vi åker 
längs Helgelandskusten och 
passerar bland annat Lofoten. 
Vi gör stopp efter vägen och  
har möjlighet att göra utflyk- 
ter på plats.
 
Dag 1 (tisdag 13 augusti) Vi lämnar 
hemorten på morgonen och åker 
E4:an upp till Haparanda, där vi 
övernattar och äter middag. Under 
resan upp har vi stannat och fikat 
kaffe och bröd från bussen samt  
ätit lunch på lämpligt ställe.
 
Dag 2 (62 mil) Frukost innan vi 
börjar resan mot Tromsø. Vi åker 
genom den svenska och norska  
fjällvärlden och passerar orter som 
Övertorneå, Muonio, Karesuando  
m fl. Lunch och fikapauser tar vi 
efter vägen. Vi kommer fram till 
Tromsø på kvällskvisten och där 
väntar Quality Hotel Saga med en 
trerätters middag innan vi ska  
stiga ombord på Hurtigrutens båt 
som ska ta oss på en kryssning ner 
till Trondheim.
 
Dag 3 Kl. 01.30 avgår båten från 
Tromsø. Vi inkvarterar oss i våra 
hytter och lägger oss för att sova.
Vi kommer till Harstad på morgo-
nen och här kan vi se Trondenes 
kyrka, ett av Norges kulturarv  

från den sena medeltiden, när vi går 
mot Risøyrenna en grund passage 
endast 7 meter djup. Den grävdes  
ut speciellt för Hurtigruten på 1920- 
talet för att få en genväg mellan 
Harstad och Sortland. Man kan se 
sandbankarna genom det klara, 
gröna vattnet. 

Ögrupperna i Lofoten och Vesterålen 
bjuder på några av de mest fantas-
tiska naturupplevelserna under hela 
resan längs kusten. Lofoten är känd 
för sin vackra natur med branta 
fjäll, vildmark och små pittoreska 
fiskelägen. Färden genom Lofoten i 
dagsljus är en av höjdpunkterna på 
resan.  

Vi gör ett kort stopp i Risøyhamn, 
innan vi fortsätter söderut via Sort-
land och Stormarknes, där Hurtig-
ruten grundades för över 120 år  
sedan. När vi sedan fortsätter sö- 
derut ser det ut som om vi är på väg 
rakt in i en fjällvägg, men kaptenen 
hittar enkelt öppningen och tar oss 
genom det smala Raftsundet. Denna 
2 mil långa passage mellan Vester- 
ålen och Lofoten kantas av upp till  
1 000 meter höga fjäll.
 
Nu är vi framme vid den spektaku-
lära Trollfjorden, som bara är 2 km 
lång och 100 m bred. Om vädret 
tillåter och vi har tillräckligt med 

tid gör kaptenen en avstickare in i 
fjorden. De branta klipporna stryker 
fartygets sidor och i det dramatiska 
landskapet är det lätt att föreställa 
sig troll. Trollfjorden är också havs-
örnens rike. Längst in i den trånga 
fjorden vänder Hurtigruten, vilket 
är en imponerande syn! Därefter 
kommer vi till Svolvær på Lofoten 
som är känd för sitt utmärkta fiske. 

Den som vill kan, ombord på båten, 
boka en guidad vandring i en fiskeby 
där vi får veta mer om traktens 
historia och kultur. Från Svolvær 
fortsätter vi till Stamsund, där vi 
kan beundra de mäktiga topparna 
på den enorma Lofotsväggen. På 
kvällen lämnar vi Lofoten och sät-
ter kursen mot fastlandet.
 
Dag 4 Att korsa polcirkeln vid 66° 
33’N kan ses som en viktig händelse 
i livet. Idag firar vi detta ute på däck 
med en arktisk tradition – en sked 
med tran gjord på torsklever. Längs 
Helgelandskusten passerar vi hund-
ratals holmar, bördig jordbruks- 
mark och branta granitväggar.

Från däck kan vi se det unika fjället 
Torghatten (258 m över havet) som 
är känd för sitt karaktäristiska hål 
på mitten. Hålet är 160 m långt, 35 
meter högt och 20 meter brett och 
skapades under istiden. 

Hurtigrutkryssning

Foto: Trym Ivar Bergsmo
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Hurtigrutkryssning

En annan höjdpunkt är fjällkedjan 
De Syv Søstre, sju fjäll som är mel-
lan 900 och 1 100 meter höga. Det 
är lätt att förstå hur dessa ”systrar” 
har inspirerat forntidens folksagor. 
Enligt sägnen var dessa sju troll- 
systrar döttrar till kung Sulis. Han 
höll dem under hård disciplin, men 
en natt somnade han så tungt att  
de sju systrarna kunde smyga sig ut.  
 
Vågekallen, som var desperat efter 
en fru, låg på lur och väntade. Han 
följde efter systrarna som flydde sö- 
derut längs kusten med flera troll 
efter sig som antingen ville fånga 
eller rädda dem. När gryningen  
kom och solen gick upp förvandla-
des både systrarna och deras för-
följare till sten och blev de fjäll som 

idag gör Helgelandskusten till en av  
de vackraste platserna i världen. Vi  
gör ett snabbt besök i Nesna, en idyl-
lisk gammal handelsplats, innan vi  
seglar vidare till Sandnessjøen. De 
Unescolistade Vegaöarna ligger all-
deles i närheten. Detta unika kultur-
landskap består av ett dussintal öar.  

Ögruppen hamnade på Unesco:s 
världsarvslista på grund av det 
unika samspelet mellan lokalbefolk-
ningen och ejder-fåglarna. På en 
valfri utflykt mellan Sandnessjøen 
och Brønnøysund får du uppleva den 
spännande blandningen av kultur, 
natur och arkitektur. Besök museet 
i Alstahaug som är tillägnat Petter 
Dass (1647–1707), en av dåtidens 
främsta poeter. Museet består av 

flera byggnader, där den äldsta är 
den gamla prästgården från mitten 
av 1700-talet. Här finns skiftande 
utställningar och en interiör från 
1600- och 1700-talet. Museet, kyrkan 
och kyrkogården är kulturminnes-
skyddade.
 
Dag 5 Frukost innan vi kommer till 
Trondheim kl. 06.30. Nu börjar vi 
resan hem till respektive hemort och 
efter uppehåll för lunch/middag och 
fika från bussen är vi åter hemma 
på eftermiddagen.

5 DAGAR – AVRESEDAG 13/8

10 865:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båtresor.
Del i tvåbäddshytt, inkvartering i 
dubbelrum.Lunch och middag dag 1 
och 2. Frukost och middag dag 3 och 
4. Frukost och middag dag 5. Kaffe 
med bröd alla resdagar. Reseledares 
tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 390:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 2 095:-
VALUTA: Norska kronor

AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen.

Obs! Utflykter från kryssningen 
ingår ej, men kan bokas ombord  
på båten.
 
Tilldelning av hytter sker vid  
ankomst till Hurtigruten.  
Samtliga hytter är ospecificerade.

HOTELL:
Haparanda Stadshotell
Vår bedömning: 

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

       
www.haparandastadshotell.se  

Trollfjorden
Raftsundet Foto: Agurtxane Concellon
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BUSS. Vi besöker de mest  
sevärda städerna i Europa,  
Berlin- Prag- Bratislava-Buda-
pest- Krakow, som är fyllda  
med pampiga byggnadsverk  
och har en intressant historia.  
Detta är en resa att minnas!
 
Dag 1 (söndag 18 augusti) Vi startar 
från respektive hemort tidig mor-
gon och åker ner till Rasta Tönnebro 
Värdshus, 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. 17.45. Väl ombord inkvar- 
terar 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 Karls-
bron, in i Gamla Stan och ser de 

judiska kvarteren och det mycket 
imponerande 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 mid-
dagsbuffén 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 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 Gellértberget, vari- 
från utsikten över den vackra sta- 
den och alla broarna är enastående. 
Vi besöker Mattiaskyrkan, Fiskar-
bastionen, stadsparken med den 
vackra badanläggningen Széchenyi 
och Vajdahunyadborgen som bygg-
des 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 till-
tugg. Vi vänder åter till Budapest,  
så att var och en kan ströva om-
kring i den vackra staden. På kväl-
len samlas vi och åker till Borkata-
komba, där vi får vara med om en 
folkloreafton med dans och musik 
medan vi äter en trerätters middag. 
Åter till hotellet efter middagen.
 
Dag 8 (37 mil) Frukost. Vi lämnar 
Ungern och åker över gränsen in i 
Slovakien. Vi kommer till gruvsta-
den Banská Bystrica, där det slova-
kiska folket i augusti 1944 startade 
sitt uppror mot Hitler. Vi åker vidare 
genom bergskedjan Karpaterna in 

Berlin

Kultur- & historieresa 

Prag

- Berlin, Prag, Bratislava, Budapest, Krakow
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Vingård Mosel

Budapest

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 huvudstad och 
här residerade svenskfödde Sigis-
mund, sonson till Gustav Vasa, och 
en av Polens största kungar. Vi  
besöker det majestätiska kunga-
slottet Wawel som har Polens mest 
magnifika slottskyrka och en stor 
samling av gobelänger. Under vår 
promenad visar vår guide oskatt-
bara vackra kulturhus,- måleriska 
gårdar med arkadgångar, patri-

cierhus och adelspalats. Vid det sto- 
ra torget (200 m x 200 m), ett av de 
största torgen i Europa, ser vi de 
gamla tyghallarna och Mariakyr-
kan med sina två olika torn. Kyrkan 
anses vara en av de vackraste i värl-
den. När guiden visat oss det mesta 
och det bästa kan vi ta en promenad 
i Gamla Stan eller slå oss ned på tor- 
get där alla konstnärscaféer finns. 
På kvällen äter vi en trerätters mid-
dag på Restaurante 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 tvåbäddshytter som vi in-
kvarterar 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 lämpligt 
ställe och på Rasta Tönnebro äter  
vi en avslutningsmåltid. 

11 DAGAR – AVRESEDAG 18/8

14 665:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båtresor, 
del i tvåbäddshytt, inkvartering i 
dubbelrum. Frukost och middag  
alla dagar samt kaffe med bröd  
resdagarna. Lunch dag 6 och 11.  
Entréer, provningar, lokalguider 
samt reseledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 2 340:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 500:-
VALUTA: Euro, Koruna, Forint, Zloty
AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen.
HOTELL: 
Park Inn by Radisson Berlin  
Alexanderplatz Hotel 
Vår bedömning:                                                                                         

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

       
www.parkinn.com

Olympik                                                                                           
Vår bedömning:                                                                                         
Sokolovská 138, Prag                                                                      
Tel: +420 266184820                                                                      
315 rum. 20 vån. Läge: 3 km  
från centrum.                                                                         

       AC 
www.olympik.cz 

Park Inn by Radisson Danube Hotel
Vår bedömning:    
Rybné Námestie 4135/1, Bratislava.
Tel: +421 259340000
263 rum. 4 vån. Läge: Intill borgen, 
gallerier och slottet.

      AC   
www.parkinn.com

Hotel Lions Garden
Vår bedömning:                                                                                         
Cházár András u 4, Budapest.
Tel: +36 12732070
107 rum. 6 vån. Läge: I stadsdelen 
Zugló.

      AC  
www.lions-garden-hotel-budapest.
com

Ibis Krakow Stare Mistro
Vår bedömning:                                                                                         
Pawia 15, Krakow.
Tel: +48 123552900
135 rum. 5 vån. Läge: Centralt.

      AC  
www.accorhotels.com

Bratislava

Kultur- & historieresa 
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Normandie

BUSS. En upplevelserik resa till 
ett av Frankrikes mest frukt- 
bara områden, Normandie och 
det fagra Bretagne med Saint-
Malo. Utflykten till Jersey är  
en fantastisk upplevelse.
 
Dag 1 (måndag 19 augusti) Avresa 
från respektive hemort på mor- 
gonen till Rasta Tönnebro Värds- 
hus, där vi äter frukost innan vi 
fortsätter resan ner till Göteborg 
och Stena Lines färja som avgår  
kl. 18.45. Under dagen har vi gjort  
uppehåll för lunch samt för kaffe 
och smörgås från bussen. Vi  
inkvarterar oss i våra tvåbädds-
hytter innan vi äter middagsbuffé.
 
Dag 2 (56 mil) Frukost ombord innan 
vi går iland i Kiel och tar Autobahn 
förbi Hamburg, Osnabrück och 
Münster. Med väl avvägda stopp  
för mat och kaffe kommer vi till 
Eindhoven framåt kvällen, där vi 
ska äta middag och övernatta.
 
Dag 3 (72 mil) Efter frukost tar  
vi närmaste väg till Caen. Via  
Lille och Amiens kommer vi in i  
Normandie. Den bördiga trakten 
har många krigskyrkogårdar  
som påminner oss om de alliera- 
des invasion 1944. Med lämpliga 
stopp för lunch och fika från bus- 

sen kommer vi till hotellet i Caen, 
där vi ska bo i två nätter. Middag  
på närbelägen restaurang.
 
Dag 4 (8 mil) Vi äter frukost och åker 
till Bayeux och tittar på den beröm-
da Bayeux-tapeten. Den medeltida 
textilen skildrar normandernas 
erövring av England 1066. ”Tapeten” 
är egentligen en linneremsa som är 
broderad med garn i olika färger.  
 
Efter ett lunchuppehåll åker vi till 
Arromanches, där vi besöker D-Day 
Museum, som är det första muséet 
som byggdes till minne av slaget vid 
Normandie den 6 juni 1944. Muséet 
ligger bara 100 m från kusten och 
här kan man bland annat se en ut-
ställning om slaget. Eftermiddagen 
fri för egna aktiviteter innan vi äter  
middag på restaurang.
 
Dag 5 (18 mil) Efter frukost åker vi 
vidare i Normandie till Saint-Malo, 
där vi ska bo i två nätter. Saint-Malo 
ligger i Bretagne, som är ett av  
Frankrikes mest omtyckta semester- 
områden med badstränder, vilda 
klipplandskap och trivsamma fiske-
lägen. Middag äter vi på hotellet.

Dag 6 (5 mil) Idag är det dags för en  
av resans absoluta höjdpunkter, ut-
flykten till solskensön Jersey. Tidig 
frukost och därefter till hamnen, 

där hydrofoilbåten ”Condor” väntar 
på att ta oss till en av de vackraste 
och mest välbesökta turistorterna 
i Europa. Ön är bara 9 x 18 km stor 
och vi gör en halvdags rundtur med 
buss och engelsktalande guide. 

Vi får se många vackra platser, de  
berömda Jerseykorna samt många 
magnifika villor. I staden St. Helier 
har vi möjlighet att shoppa billigt  
eftersom hela ön är ett frihandels-
område. När vi sett oss mätta 
vänder vi åter till Saint-Malo, där 
hotellet väntar med middag.
 
Dag 7 (55 mil) När vi ätit frukost 
åker vi upp till Reims och här ska  
vi först ta en titt på Notre-Dame de 
Reims-katedralen som traditionellt 
var kröningskyrka för de franska 
kungarna. Idag är den med på 
Unesco:s världsarvslista. Vi ska  
även få en rundvisning på Mumm 
samt smaka ett glas champagne 
innan vi åker till hotellet för mid-
dag och övernattning.
 
Dag 8 (58 mil) Efter frukost åker  
vi via Liège och Gelsenkirchen till 
Bramsche, där vi ska övernatta  
och äta middag. Vi gör stopp under 
dagen för fika och lunch samt för  
att titta på några intressanta plat-
ser.

Arromanches

Med Saint-Malo        
och Jersey
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Normandie

Arromanches

Dag 9 (31 mil) Frukost. Vi tar den 
snabbaste vägen upp till Kiel och 
här gör vi ett stopp på Citti Markt, 
där vi kan göra de sista inköpen 
på utländsk mark. Kl. 18.45 avgår 
färjan till Göteborg och precis som 

på utresan har vi tvåbäddshytter 
ombord. Middag på båten.

Dag 10 Frukost ombord. Vi börjar 
resan norrut. Vi gör avvägda stopp 
för fika och stannar vid värdshuset  

i Tönnebro, där vi äter en tvårät-
ters avslutningsmåltid. Vi är åter 
hemma vid respektive hemort  
under kvällen.

10 DAGAR – AVRESEDAG 19/8

15 580:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båtresor.
Inkvartering i dubbelrum och hytt.
Frukost och middag samt kaffe med
bröd alla resdagar. Entréer, utflykter 
och lokalguider enligt program. Rese-
ledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 2 560:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 700:-
VALUTA: Euro. Pund på Jersey
AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen.
HOTELL:
Sandton Hotel Eindhoven City 
Center    
Vår bedömning: 

Stratumsedijk 23 D, Eindhoven.        
Tel: +31 402121330            
75 rum. 3 vån. Läge: Centralt.    

     
www.sandton.eu

Ibis Styles Caen Centre
Vår bedömning: 

52 Amiral Hamelin, Caen.                                  
Tel. +33 231342000                                                                         
 96 rum. 6 vån.   Läge: Centralt.                                                                                

      AC 
www.accorhotels.com    
 
Hotel De la Cité
Vår bedömning: 

Place Vauban, Saint Malo.
Tel: +33 299405540
41 rum. 4 vån. Läge: Nära stranden.

     AC   
www.hotel-cite-st-malo-bretagne.
com
 
Ibis Styles Reims Center Cathédrale
Vår bedömning: 

21 Boulevard Paul Doumer, Reims.
Tel: +33 326798850
67 rum. 4 vån. Läge: Centralt.

      AC 
www.accorhotels.com
 

Hotel Idingshof
Vår bedömning: 

Bührener Esch 1, Bramsche.
Tel: +49 54618890
72 rum. 3 vån. Läge: Vid vattnet.

      
www.idingshof-hotel-bramsche.de
 

och Jersey

Jersey

Katedralen, Reims
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BUSS. På den här resan besöker 
vi två av Europas vackraste 
dalgångar, Rhendalen och 
Moseldalen. Här finns under-
bar natur, vinodlingar och  
riddarborgar så långt ögat  
kan nå. Vi får även vara med  
på vinfestivalen i Bernkastel-
Kues.
 
Dag 1 (torsdag 29 augusti) Vi startar 
från respektive hemort på morgo- 
nen och åker ner till Rasta Tönne-
bro, där vi äter frukost. Vi fortsätter 
via Sala och Örebro ner till Göteborg 
och Stena Lines färja som tar oss  
över till Kiel. Ombord på båten in-
kvarterar vi oss i våra tvåbädds-
hytter innan vi äter middagsbuffé.
 
Dag 2 (63 mil) Frukost ombord 
innan vi påbörjar resan söderut. 
Via Hamburg, Kassel och Frankfurt 
kommer vi fram till Rüdesheim am 
Rhein sen eftermiddag. Vi tar in på 
Hotel Lindenwirt och här ska vi bo 
i två nätter. Middagarna äter vi på 
hotellet.
 
Dag 3 Frukost. Idag ska vi vandra 
bland vinodlingarna i Rüdesheim. 
Vi tar linbanan upp i vinbergen 
ovanför Rüdesheim och får bland 
annat se Niederwaldmonumentet. 

Därefter vandrar vi genom vin- 
odlingarna, en tur som avslutas  
med en sopplunch med bröd innan 
vi tar oss till fots tillbaka till hotel-
let. Där går vi ner i hotellets källare 
och får provsmaka tre sorters viner 
innan vi fräschar upp oss inför mid-
dagen.

 

Dag 4 (20 mil) Frukost innan vi  
beger oss till Bernkastel-Kues vin- 
festival. Vinfesten i regionen Mittel- 
mosel är starkt kopplad till den sto-
ra nöjesparken vid Moselstranden  
i stadsdelen Kues.  
 
Med talrika åkattraktioner och 
marknadsstånd skrivs orden nöje, 
spänning och äventyr med riktigt 
stora bokstäver här. Direkt intill 
erbjuder konsthantverkare sina 
högvärdiga produkter under en 
konsthantverksmarknad som är 
känd långt över regionens gränser.

Vinodlarnas stora parad börjar sin  
rundgång på ca 2,5 km kl. 14.00 i 
gamla stan. Här presenterar sig 
regionens enskilda orter och sam-
hällen. Även grupper från utlandet 
deltar för att presentera sina finaste 
festtåg och olika musikgrupper.  
 
Efter en dag med vin, live musik, 
”Moselblümchen-Treffen” (där man 
presenterar sina fina folkdräkter) 
med mera åker vi till Cochem, där 
vi ska bo i två nätter. Middag på 
hotellet.
 
Dag 5 (5 mil) Efter frukost beger vi 
oss till den populära turistattrak- 
tionen Reichsburg Cochem som  
ligger på en enastående kulle 100 
m över floden Mosel. Idag är slottet 
fortfarande välutrustat med  
renässans- och barockmöbler som 
noggrant samlades in av familjen 
Ravené. Här berättar en guide den 
intressanta historien om slottet 
innan vi vänder åter till byn.  
 
Kl. 17.00 besöker vi Weingut J. Koll  
& Cie och här får vi provsmaka sju 
sorter av deras egenproducerade 
viner. Efter vinprovningen vänder 
vi åter till hotellet, där middagen 
väntar.

Rhen och Mosel
med vinfestival
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Dag 6 (62 mil) Frukost innan vi  
börjar resan upp till Kiel, varifrån 
Stena Lines färja avgår kl. 18.45 
till Göteborg. Vi tar närmaste väg 
och under dagen har vi stannat för 
lunch- och fikapauser. Väl ombord
på båten får vi tillgång till våra  
hytter innan vi äter middag.
 

Dag 7 Vi äter frukost ombord innan 
vi kommer iland i Göteborg kl. 09.15. 
Med väl avvägda raster för fika  
och lunch kommer vi så till värds- 
huset i Tönnebro, där vi serveras en 
tvårätters middag. Nu återstår bara 
den sista etappen till var och ens 
hemort.

7 DAGAR – AVRESEDAG 29/8

10 945:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båtresor,
del i tvåbäddshytt, inkvartering i
dubbelrum. Frukost och middag alla 
dagar samt kaffe med bröd  
resdagarna. Lunch dag 3. Entréer, 
provningar, guider samt rese- 
ledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 710:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 270:-
VALUTA: Euro
AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen. 

HOTELL: 
Hotel Lindenwirt          
Vår bedömning:             
Amstelstrase 4, Rüdesheim am 
Rhein.        
Tel: +49 67229130            
80 rum. 3 vån.  
Läge: Centralt.    

      
www.lindenwirt.com       

Hotel Noss
Vår bedömning: 

Moselpromenad 17, Cochem.
Tel: +49 26713612
31 rum. 4 vån. 
Läge: Centralt.

      
www.hotel-noss-cochem.de

 Reichsburg

Mosel
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Stora vinresan
BUSS. Följ med på en fantastisk 
upptäcktsresa i vinets tecken. 
Upplev smultronställen i Tysk-
lands druvrika floddalar och 
Frankrikes förtrollande land-
skap. En resa för dig som  
älskar god mat och dryck!

Dag 1 (lördag 31 augusti) Tidig start 
från respektive hemort på morgo-
nen till Göteborg. Under resan ner 
äter vi frukost på Rasta Tönnebro 
samt fikar kaffe och smörgås. Väl 
framme i Göteborg går vi ombord 
på Stena Lines färja som avgår kl. 
17.45. Vi inkvarterar oss i hytterna 
innan vi äter en god middagsbuffé 
ombord.

Dag 2 (67 mil) Efter sjöfrukosten 
börjar resan ner genom Tyskland.  
Vi passerar Hamburg, Hannover 
och vidare genom Ruhrområdet, 
Tysklands folktätaste område. Vi 
stannar på lämpliga ställen för 
lunch och fika från bussen. På  
kvällen når vi Trier och vårt  
hotell. Sen middag på hotellet. 

Dag 3 (32 mil) Frukost på hotellet 
innan vi besöker en vingård i Bern- 
kastel, där vi får prova fem olika 
viner. Därefter följer vi floden Mosel 
med flera kända vingårdar och kan 
beskåda de många vinfälten som 
klänger sig fast längs flodens branta 
sluttningar. Vi passerar Tysklands 
äldsta stad Trier och kör vidare mot  
Luxemburg. Under dagen har vi  

gjort uppehåll för lunch och passe-
rat den franska gränsen. Orter  
som Metz och Verdun skymtar  
förbi utanför bussfönstret innan  
vi når champagnens huvudort, 
Reims. Här ska vi bo i två nätter. 
Middag på hotellet.

Dag 4 (10 mil) Efter frukost visar en 
lokalguide oss runt i Reims och där-
efter är det dags för ett besök på ett 
champagnehus, välkända Mumm. 
Här får vi se tillverkningen och den 
enorma källaren där champagnen 
förvaras. Visningen avslutas med  
ett glas av den fina drycken.  
 
Vi besöker Musée de L’Escargot en 
Champagne, där vi får en guidad 
rundvandring samt provsmakar 
sniglar och ett glas champagne.  
Mer franskt kan det inte bli. Vi  
återvänder till Reims och hotellet, 
där vi avslutar dagen med en  
franskinspirerad måltid. 

Dag 5 (34 mil) Frukost innan vi läm- 
nar Reims för att åka till Chablis  
och vingården Jean-Marc Brocard. 
Här får vi information om tillverk-
ning och lagring av Chablis viner 
innan vi får provsmaka fem olika 
varianter. Färden går vidare till 
Beaune, där vi ska övernatta.  
Middag på restaurang.   
 
Dag 6 (4 mil) Efter frukost åker vi  
till Nuits-Saint-Georges och börjar 
med ett besök på vingården Dofou-
leur Pére & Fils i regionen Bour- 

gogne där vi får provsmaka fyra 
viner. Efter det äter vi en gemen- 
sam lunch innan vi besöker Le  
Cassisium, muséet om Bourgognes 
svarta pärla-svartvinbäret. Här  
får vi historien bakom tillkomsten 
av drycken Cassis och även en  
provsmakning innan vi åker åter  
till vårt hotell. För den som vill 
finns tid för en promenad innan 
middag.

Dag 7 (44 mil) Vi lämnar Beaune och 
Bourgogneområdet efter frukost 
och kör mot Loiredalen. Vi passerar 
staden Orlèans som har en intres-
sant men ganska våldsam historia 
innan resan går vidare längs floden 
Loire. Dagens mål är Tours där vi 
ska bo i två nätter. Middag äter vi  
på hotellet.

Dag 8 (16 mil) Efter frukost går fär-
den till Villandry och slottet Chateau 
de Villandry i Loiredalen, där vi får  
en guidad tur av både slott och park-
anläggning. Parken anses vara en 
av de bäst bevarade renässans- 
parkerna i världen. I Chinon besöker 
vi vingården Couly-Dutheil, där vi 
får se vinkällaren och avslutar med 
provsmakning av fem viner. Åter till 
hotellet för lite vila innan vi tar oss 
till Restaurant la Cave i Montlouis-
Sur-Loire. Restaurangen är belägen 
i en grotta. Miljön och maten håller 
mycket hög klass. Efter en händelse-
rik dag återvänder vi till hotellet för 
lite sömn.

NYHET
        2019!      
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Tammerfors

13 DAGAR – AVRESEDAG 31/8

20 775:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båtresor. 
Del i insides tvåbäddshytt samt  
dubbelrum. Frukost och middag alla 
dagar samt lunch dag 4, 6 och 9.  
Kaffe med bröd alla resdagar.  
Utflykter, entréer, provningar samt 
lokalguider enligt program. Rese- 
ledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 3 510:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 670:-
VALUTA: Euro
AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
Vienna House Easy Trier
Vår bedömning: 

Metzer Allee 6, Trier.
Tel: +49 651937770
105 rum. 2 vån. Läge: Centralt.

      AC 
www.viennahouse.com 

Ibis Styles Reims Center Cathédral
Vår bedömning:  

21 Bouldevard Paul Doumer, Reims.
Tel: +33 326798850
67 rum. 4 vån. Läge: Centralt.

      AC 
www.accorhotels.com

Ibis Beaune Centre
Vår bedömning:  

7 Rue Henri Dunant, Beaune.
Tel: +33 380227567
73 rum. 4 vån. Läge: Centralt.

      AC 
www.accorhotels.com

Le Grand Hotel Tours            
Vår bedömning:  

9 Place du Général Leclerd, Tours.        
Tel: +33 247053531            
105 rum. 5 vån. Läge: Centralt.   

      AC 
www.legrandhoteltours.com        

Ibis Hotel Le Havre Centre
Vår bedömning:  

Rue du 129me Regiment, Le Havre.
Tel: +33 235222929
116 rum. 4 vån. Läge: Centralt.

      AC 
www.accorhotels.com

Hotel NH Maastricht
Vår bedömning:  

Forum 110, Maastricht.
Tel: +31 433838281
275 rum. 5 vån. Läge: Vid  
konferenscentrat.

      
www.nh-hotels.com

Atlantic Hotel Universum
Vår bedömning:  

Wiener Strasse 4, Bremen.
Tel: +49 42124670
150 rum. 4 vån. Läge: Nära  
universitetet.

      
www.atlantic-hotels.de

Stora vinresan

Dag 9 (33 mil) Frukost. I dag går  
färden norrut mot Normandie. Vi  
passerar staden Le Mans, känd för 
sin racerbana, innan vi kommer till  
Lisieux, där vi äter gemensam lunch. 
Normandie är känt för ost och cider 
och här stannar vi till i Cormeilles 
och besöker Distillerie Busnel som 
har tillverkat cider sedan 1820. Här 
får vi prova både cider och Calvados 
samt några typiska ostsorter från 
Normandie. 

Därefter tar vi sikte mot hamnsta-
den le Havre som är vårt slutmål 
idag. Middag på restaurang. 

Dag 10 (50 mil) Frukost och vidare 
färd mot Holland och Maastricht, 
Hollands äldsta stad, där vi ska 
övernatta. Vi gör uppehåll för lunch 
och fika från bussen. Väl framme  
i Maastricht besöker vi Hollands  

första vingård i modern tid. Här 
fanns vinodlingar redan under  
romartiden, men under århundra-
den satsades det mer på jordbruk. 
Först 1970 öppnade Wijngaard  
Apostelhoeve och här får vi prova 
deras viner och se vinproduktion  
i modern tappning. Middag på  
hotellet.

Dag 11 (40 mil) Frukost innan vi 
fortsätter resan norrut. Vi kör in i 
Tyskland och passerar Ruhrområ-
det, Münster och Osnabrück innan 
vi når Bremen, där det är dags för 
en provning av Becks öl, som är 
världens största ölexportör. Vi får 
en rundvisning och avslutar med 
ölprovning. 

Vi åker till vårt hotell som väntar på 
oss med middag och sköna sängar. 

Dag 12 (24 mil) Sovmorgon och 
frukost innan vi åker mot Hamburg 
och Kiel. Här gör vi ett längre stopp 
på Citti Markt för eventuella inköp. 
Därefter åker vi till Stena Lines 
terminal inför resan mot Göteborg. 
Vi inkvarterar oss i våra hytter och 
äter därefter middag ombord.

Dag 13 Vi anländer till Göteborg kl. 
09.15 och påbörjar bussresan hemåt. 
Med uppehåll för lunch och kaffe 
kommer vi så småningom till Rasta 
Tönnebro, där vi äter en tvårätters 
avslutningsmiddag. Nu återstår 
bara den sista etappen hem till var 
och ens hemort.   
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Cochem

????
FLYG. Toscana räknas av många 
som ett av Italiens vackraste 
landskap och det toskanska 
köket är känt över hela världen. 
På denna resa får vi uppleva 
vacker natur, Florens och Mi-
lano samt provsmaka vin  
och flera lokala delikatesser.

Dag 1 (söndag 8 september) Avresa 
från respektive hemort natten mel-
lan den 7 och 8 september ner till 
Arlanda, varifrån flyget till Milano 
avgår kl. 11.05. På resan ner har vi 
stannat och ätit frukost på Rasta 
Tönnebro. Kl. 13.45 landar vi och 
möts av en italiensk förare och  
buss som ska ta oss till Montecatini. 

Vi åker söderut och passerar Pia- 
cenza på vägen ner mot Medelhavet 
och La Spezia. Vi gör ett stopp för 
lunch efter vägen. Vid 17-tiden är 
vi framme i Montecatini Terme  
och vårt hotell, där vi ska bo i fyra 
nätter. Middag på hotellet.

Dag 2 Efter en italiensk frukost be-
ger vi oss ner till järnvägsstationen  
och tar tåget till Florens. Väl fram-
me möts vi av en lokalguide som 
berättar allt om stadens historia  
och kultur. Vi får bland annat se  
flera vackra välbevarade bygg-
nader från medeltiden. Därefter 

lämnar vi tid för lunch och lite egen 
tid innan vi tar tåget åter till Monte-
catini Terme och hotellet.  
 
På kvällen äter vi middag i Monteca-
tini Alto, den gamla delen av staden. 
Vi tar bergbanan, Funicolare, upp 
till restaurangen. Efter den utsökta 
middagen tar vi bergbanan tillbaka 
ner till vårt hotell.

Dag 3 (26 mil) Frukost. Idag besöker 
vi Siena och San Gimignano. Siena 
ligger inte långt efter Florens gäl-
lande vackra palats och konstverk. 
Staden grundades av etruskerna 
under forntiden för cirka 3000 år 
sedan. En lokalguide visar och  
berättar om stadens intressanta 
historia.  
 
Färden går vidare till San Gimig-
nano, känd för sin medeltida arki-
tektur och precis som Siena är den 
historiska stadskärnan upptagen 
på Unesco:s världsarvslista. Här 
gör vi också en vinprovning av två 
sorters viner med tilltugg. Vinet 
tillverkas av en ålderdomlig variant 
av vindruvan Vernaccia. Därefter 
åker vi åter till Montecatini Terme 
och hotellet. I kväll äter vi middag 
på hotellet.

Dag 4 (18 mil) Frukost på hotellet. 
Ännu en dag med besök i två  

historiska städer nämligen Lucca 
och Pisa. Lucca har i stil med San  
Gimignano ett historiskt ursprung. 
En folkstam som kallades ligurier 
härskade här och än idag heter 
regionen Ligurien. Pisa som är en 
av Italiens äldsta städer är kanske 
mest känd för sitt lutande torn. Vår 
lokalguide berättar allt om dessa  
två städer. 

Lunch äter vi hos Fattoria il Poggio 
i Montecarlo och förutom mat ingår 
vinprovning samt provsmakning av 
olika olivoljor. Efter en fullspäckad 
dag återvänder vi till vårt hotell där 
vi kan ta en promenad innan det är 
dags för middag.

Dag 5 (30 mil) Efter frukost packar 
vi väskorna i bussen och reser vi-
dare mot Milano. Vi gör ett uppe- 
håll i Parma och får där prova  
både parmaskinka och parmesan-
ost. Det är något speciellt med att 

Toscana 
- vyer, vin och delikatesser
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Toscana 

prova dessa fantastiska italienska  
delikatesser i dess rätta miljö. 

Därefter äter vi lunch och fortsät-
ter sedan till Milano, där en lokal-
guide möter upp för att visa oss den 
gamla citykärnan bland annat. Efter 
guidningen åker vi till vårt hotell i 
närheten av flygplatsen Malpensa 
och här ska vi övernatta och äta 
middag.

Dag 6 Frukost. På förmiddagen åker 
vi till flygplatsen, varifrån flyget till 
Arlanda avgår kl. 13.00. Vi landar 
kl. 15.40 och då väntar en Byberg & 
Nordinbuss på att ta oss till respek-
tive hemort. Vi stannar på Rasta 
Tönnebro, där vi äter en tvårätters 
avslutningsmiddag och summe-
rar intrycken från en smakrik och 
intressant resa.

6 DAGAR – AVRESEDAG 8/9

12 935:-
I PRISET INGÅR: Buss, tåg- och 
flygresor.Inkvartering i dubbelrum. 
Frukost och middag alla dagar 
samt lunch dag 5. Utflykter, guider, 
provningar enligt program. Resele-
dares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 700:-
VALUTA: Euro
AVRESE-OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och
hemkomsttider finns på
www.bybergnordin.se samt
i bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
Grand Hotel Nizza et Suisse
Vår bedömning: 

Viale Verdi 72, Montecatini Terme.
Tel: +39 057279691
108 rum 4 vån.Läge: Centralt.

     AC   
www.grandhotelnizza.it

Best Western Hotel Cavalieri della 
Corona
Vår bedömning: 

Via Baraldo 12, Cardano al Campo.
Tel: +39 331730350
176 rum. 5 vån. Läge: 400 m från 
centrum. 

     AC   
www.cavalieridellacorona.com

Florens

San Gimignano

NYHET
        2019!      
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Capri

Italien
i våra hjärtan

FLYG. På denna resa besöker  
vi många av Italiens pärlor –  
Rom, Neapel, Pompeji och  
Capri. Intressant kultur, his- 
toriska minnesmärken och 
vacker natur varvas med  
skön avkoppling och bad på 
Gaetas vita sandstränder.
 
Dag 1 (lördag 14 september) Vi star- 
tar resan på natten mellan den 13 
och 14 september, ner till Arlanda. 
Vi flyger med Norwegian kl. 12.45 
den 14 september och landar i Rom 
kl. 15.55. 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 hu- 
vudstad. 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 prome- 
nerar i Augustus berömda träd- 

gårdar. Vi ser också de fantastiska 
Faraglioniklipporna och den svenske 
läkaren Axel Munthes, Villa San 
Michele.
 
Vi gör även en heldagsutflykt till 
Neapel och Pompeji (25 mil). Vi gör 
en två timmar lång rundvandring  
i Pompeji, staden där allt liv stan-
nade vid vulkanen Vesuvius utbrott 
år 79. 

Staden konserverades under pimp-
sten och aska. Den är numera ut- 
grävd till fyra femtedelar och ger 
en fantasieggande bild av livet i en 
romersk stad vid tiden för Kristi  
födelse. Efter rundvandringen be-
söker vi en kaméfabrik och avslutar 
dagen med sightseeing i Neapel.  
På kvällarna i Gaeta äter vi mid- 
dagarna på hotellet.
 
Dag 8 Frukost innan avresa från 
Gaeta till Roms flygplats, varifrån 
SAS flyg avgår kl. 11.10. Vi landar  
på Arlanda kl. 14.20 och möts där  
av en Byberg & Nordinbuss som tar 
oss till Rasta Tönnebro Värdshus, 
där vi äter en tvårätters middag 
innan vi åker den sista biten mot  
respektive hemort.

Colosseum
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8 DAGAR – AVRESEDAG 14/9

16 665:-
I PRISET INGÅR: Buss- och flygresor.
Inkvartering i dubbelrum. Frukost 
och middag alla dagar. Inträden och 
utflykter enligt program. Guider 
samt reseledares tjänster. 

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 365:-
VALUTA: Euro

AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
Hotel degli Aranci
Vår bedömning: 

Via Barnaba Oriaini 11, Rom.
58 rum. 4 vån.
Läge: I utkanten av centrum.

     AC  
www.hoteldegliaranci.com

Hotel Flamingo
Vår bedömning: 

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

      AC   
www.hotelflamingogaeta.com

Capri

Gaeta

Vesuvius

Capri



42

FLYG. Kroatien har de senaste 
åren stärkt sin position som  
ett av Europas allra vackraste 
turistmål. På den här resan  
får vi både uppleva storstads-
liv i Split samt sol och bad på 
Makarska Riviera.

Dag 1 (måndag 16 september) 
Avresa från respektive hemort på 
morgonen till Arlanda, varifrån  
SAS flyg till Split avgår kl. 16.00. 
Under nerresan har vi ätit lunch  
på Rasta Tönnebro. När vi landar 
kl. 18.45 möts vi av en kroatisk 
chaufför och buss som tar oss till 
hotellet i Brela, där vi ska bo i sju 
nätter. Middag på hotellet.

Dag 2 (10 mil) Frukost. En buss kom- 
mer och hämtar oss och tar oss till 
Split, där en lokalguide möter upp.  
Vi kommer bland annat att se Dio-
cletianus Palatset som är stadens 
stolthet.  

På Narodni Trg (Folkets Torg) ser vi 
det romanska klocktornet samt det 
gamla stadshuset som har gjorts om 
till ett folklivsmuseum. Efter 2,5 tim-
mes guidning lämnar vi tid för lunch 
samt egen tid innan vi vänder åter 
till vårt hotell, där middagen väntar.

Dag 3 Frukost och middag på hotel-
let. Dagen är fri för egna aktiviteter. 
Hotellet ligger alldeles vid havet 
och den tillhörande sandstranden 
är framröstad som en av världens 
vackraste stränder. Varför inte bara 
njuta och ta det lugnt, promenera in 
till Brela centrum där man kan ta en 
titt på Arkeologiska muséets sam-
ling eller strosa ner till Baska Vodas 
hamn där man kan titta på de fina 
båtarna.

Dag 4 (12 mil) Frukost innan en buss  
kommer och tar oss till Mostar, där  
en lokalguide väntar på oss. Vi kom- 
mer att göra en 1,5 timme lång rund-
tur i en av de vackraste städerna i 
Bosnien och Hercegovina. Här finns 
gammal osmansk arkitektur kombi-
nerad med österrikisk stil.  
 
Därefter lämnar vi tillfälle för lunch, 
shopping och egna upptäckter. Vi 
vänder åter till Brela och vårt hotell. 
Middag på hotellet.

Dag 5 (7 mil) Efter frukost åker vi 
till vingården Vinarija Grabovac, 
där vi ska få prova fyra olika viner 
med ost och bröd som tilltugg. Efter 
provsmakningen vänder vi åter till 
Brela, där vi nu har eftermiddagen 
fri för promenader eller för att bara 
ta det lugnt i en solstol på stranden. 
Middagen äter vi på hotellet.

Dag 6 (6 km) Efter frukost gör vi en 
båtutflykt till Brac (om vädret till-
låter, annars en annan ö) som är en 
av de vackraste och största öarna i 
Dalmatiens skärgård. Ön har en rik 
historia, ett stort kulturhistoriskt 
arv och är känd för god olivolja, 
delikat lammkött, utmärkta viner 
och kryddor. 

Vi åker till Baska Voda där vi kliver 
på båten som tar oss till Bol och 
Hvar innan vi vänder åter till Baska 
Voda. Under dagen äter vi lunch in-
klusive dryck ombord på båten. Åter 
på hotellet serveras vi middag.

Dag 7 Ännu en dag där Ni kan göra 
nya upptäckter. Som vanligt finns 
reseledaren till hands och kan 
komma med förslag. Frukost och 
middag äter vi på hotellet.

Dag 8 Frukost. Vi har egen tid fram 
till eftermiddagen då vi ska åka till 
flygplatsen i Split, varifrån flyget 
avgår kl. 19.35. Vi landar på Arlanda 
kl. 22.20, där en Byberg & Nordin-
buss med chaufför möter upp. Under 
hemresan får vi en smörgås och 
kaffe innan vi kommer hem till  
respektive hemort på morgonsidan.

Kroatien
med Split och Makarska Rivieran
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8 DAGAR – AVRESEDAG 16/9

15 450:-
I PRISET INGÅR: Buss- och flygresor. 
Del i dubbelrum. Frukost och mid-
dag alla dagar. Utflykter, entréer, 
provningar enligt program.  
Lokalguider samt reseledares 
tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 290:-
VALUTA: Kuna

AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
Bluesun Hotel Marina        
Vår bedömning: 

Filipinska 2, Brela.
Tel: +385 21603889
283 rum. 3-5 vån.
Läge: 10 m från havet. 600 m till 
centrum.

       AC 
www.hotelmarinaadria.com

Alla rum har balkong.

Kroatien
Brela, Punta Rata

Utflykt till Mostar

NYHET
        2019!      
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Malta

FLYG. Den vackra medelhavs- 
ön Malta som är belägen söder 
om Italien och i jämnhöjd med 
norra Afrika är lugn, vacker  
och trivsam. Huvudstaden 
Valletta byggdes av Korsrid-
darorden Johanniterriddarna  
under 1500–1700-talen. De 
försåg ön med ett antal ståtliga 
palats. Engelsmännen var de  
senaste herrarna och det ser 
man genom pubar, five ó clock 
tea, vänstertrafik och att  
engelskan är öns huvudspråk.

Dag 1 (torsdag 3 oktober) Avresa på 
natten mellan den 2 och 3 oktober 
från hemorten, ner till Arlanda. Vi  
stannar på lämplig plats och dricker 
kaffe och äter en smörgås på bus-
sen. Vi anländer till Arlanda i god  
tid före avgången kl. 06.00, då vi 
åker direktflyg med SAS till Malta. 
Kl. 09.50 landar vi på Malta och  
där väntar en maltesisk buss och 
chaufför som tar oss till hotellet, 
som ligger i St. Pauls Bay, där vi  
ska bo i sju nätter. Alla rum har  
balkong eller terrass. Vi serveras  
en välkomstdrink och kan sedan  
ta det lugnt fram till middagen  
som vi äter på hotellet. Vid mid- 
dagarna på hotellet serveras det 
lokalt vin, vatten, öl, juicer och läsk.  

Dag 2 (10 mil) Efter frukost tar vi 
färjan, tillsammans med en guide, 
till den bergiga och gröna ön Gozo, 
en överfart på ca 30 minuter. Det 
är en pittoresk ö, där de flesta lever 
på jordbruk och fiske. Vi får bland 
annat se öns tempelpalats Ggantija 
från äldre stenåldern, den impone-
rande klippan Fungus rock vid  
Dwejra Bay m m. Innan återresan  
kan vi promenera i fiskeläget Mgarr 
som är Gozos enda hamn. Under 
dagen har vi även ätit en trerätters 
lunch. Vi tar färjan åter till Malta 
och åker tillbaka till hotellet för 
middag.

Dag 3 (5 mil) Frukost på hotellet. 
Idag ska vi göra en heldagstur till 
Valletta. Ledsagade av en lokal- 
guide, (skandinavisk/engelsk-
talande, vår reseledare översätter), 
bekantar vi oss med sevärdheterna 
på ön. Staden delas i två delar av 
den kilometerlånga shoppinggatan 
Republic Street, som går ända ut  
på udden till St. Elmofästningen. 
Valletta ligger på en 60 m hög 
klipphalvö och omges av en 400 år 
gammal stadsmur. Vi får bland  
annat se Stormästarpalatset med 
sina rikt utsmyckade salar och St. 
Johń s Co-Cathedral. Katedralen  
var malteserriddarnas klosterkyrka 
och är en av Europas mäktigaste 
kyrkor. Dagen innehåller även besök 
på The Grandmaster’s Palace, 

Archaeology Museum och Malta  
Experience. Efter att vi ätit en tre-
rätters lunch inkl. vin, vatten, kaffe 
och te, promenerar vi runt i staden 
på egen hand. Här har vi möjlighet 
att handla glas, keramik och texti-
lier till förmånliga priser innan  
bussen tar oss tillbaka till hotellet. 
Åter på hotellet äter vi middag. 

Dag 4 Idag tar vi en stilla dag vid 
hotellet. Efter frukost kan man ta 
en promenad längst med den fina 
strandpromenaden som sträcker  
sig efter hela bukten, eller så kan 
man sola på någon av klipporna  
vid vattnet. Vill man shoppa så  
finns det många butiker i området. 
Middag på hotellet. 

Dag 5 (5 mil) Frukost. Idag blir det 
en heldagstur till Mdina och Rabat. 
Innanför vallgraven i Maltas gamla 
huvudstad Mdina, känner vi oss 
förflyttade hundratals år tillbaka i 
tiden. Mdina är ett levande frilufts-
museum med arabiska försvars-
murar, trånga gator och medeltida 
byggnader. Den största sevärdheten 
är Peter- och Paulkatedralen med  
sina konstskatter och imponerande 
tvillingtorn. Bara en park skiljer 
Mdina från Rabat, en gång en förort 
till Mdina. Nästa besök blir i hant-
verksbyn Ta Q́ali, specialiserad på 
porslin och glas, och därefter väntar 
St. Antons botaniska trädgårdar. 

- Korsriddarnas ö
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8 DAGAR – AVRESEDAG 3/10

17 485:-
I PRISET INGÅR: Buss-, flyg och
båtresor. Del i dubbelrum. Frukost
och middag alla dagar. Lunch dag 
2, 3, 5 och 6. Entréer, lokalguider 
samt reseledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 2 150:-
DUBBELRUM med havsutsikt  
begränsat antal: + 850:- per person
VALUTA: Euro
AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
db San Antonio Hotel & SPA
Vår bedömning: 

Tourist Street, St. Paul ś Bay.
Tel: +35 621583434
295 rum. 5 vån.  
Läge: Vid Medelhavet.

      
www.dbhotelsresorts.com

Malta

Dagen avslutas med ett besök i  
Mosta med sin berömda Dom.  
Under dagen har vi ätit lunch.  
Vi vänder åter till vårt hotell för 
middag.   

Dag 6 Efter frukost ska vi göra en 
tur till den södra delen av Malta. 
Vårt första stopp blir vid de mag- 
nifika Blå Grottorna. Om vädret  
tillåter kan de som vill besöka dem 
med båt (ej inkluderat). Därefter 
väntar ett besök i fiskebyn Marsa- 
scala. Eftermiddagen ägnas åt  
Ghar Dalam Cave, där man får se 
skelett av djur som levde för 170  
000 år sedan. Dagen avslutas i  
det förhistoriska tempelkomplexet 
Hagar Qim. Middagen äter vi som 
vanligt på hotellet.

Dag 7 Idag är sista heldagen på ut-
ländsk mark. Den som vill kan passa 
på att göra de sista inköpen i någon 
av de butiker som finns i närheten 
eller bara ligga vid poolen och ha  
det bra. Frukost och middag äter vi 
på hotellet. 

Dag 8 Frukost. Vi åker därefter buss 
till flygplatsen, varifrån SAS plan 
avgår kl. 10.50. Kl. 14.40 möts vi på 
Arlanda av en Byberg & Nordinbuss 
med chaufför som tar oss till Rasta 
Tönnebro, där vi blir serverade en 
tvårätters middag. Vi är åter vid  
respektive hemort senare på kväl-
len, efter en härlig resa.

Marsascala

St Peter och Paul, Mdina
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FLYG. Det lilla landet med här- 
liga stränder, vacker natur och 
historiska Unescoskyddade 
städer.
 
Dag 1 (lördag 5 oktober) Avresa från 
respektive hemort på kvällen/natten 
mellan den 4 oktober och 5 oktober 
till Arlanda, varifrån Norwegians 
flyg avgår den 5/10 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 mil-
en ner till Becici i Montenegro och 
Hotel Montenegro Beach Resort,  
där vi ska bo i sju nätter. Vi inkvar-
terar oss på hotellet och äter sedan 
lunch. Nu kan vi ta det lugnt på  
eftermiddagen tills dess att 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 huvud- 
staden Cetinje och besöker det  

kungliga palatset. Därefter fortsät-
ter vår färd längs de branta slutt-
ningarna 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 ut- 
forska den Unescoskyddade orten 
Becici som ligger vid Adriatiska  
havet. Den som vill kan bada i  
havet eller i utomhus- alternativt  
inomhuspoolen, bada ångbastu, 
hyra en cykel eller ta en promenad 
in till centrum. 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. Där-
efter åker vi till staden Perast som 
sägs vara Montenegros svar 

på Venedig. I hjärtat av fjorden  
ligger den lilla ön Gospa od Škrpjela, 
dit vi tar båten för att besöka en 
kyrka från 1600-talet som är deko-
rerad med 68 målningar utförda av 
kända barockmålare från området. 
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 med vat-
ten i både Montenegro och Albanien. 
Sjön är belägen i en sällsynt vacker 
nationalpark. Här finns en mångfald 
av fågelarter och växter, ett behag-
ligt klimat, naturliga underverk och 
ett rikt historiskt arv.  
 
Vi njuter av vyerna medan vi reser 
från kusten över bergen till Skadar-
sjön, där vi går ombord på en båt i  
Virpazar och kryssar ut på det klar- 
blå vattnet. Efter båtturen stannar 
vi och äter lunch på en lokal restaur-
ang i Virpazar. Efter lunch och fri  
tid återvänder vi till hotellet för 
middag.

- en storslagen medelhavspärla
Montenegro
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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 äter vi  
på hotellet.
 
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 Tön-
nebro.  
 
Här äter vi en tvårätters middag 
innan vi fortsätter den sista etappen 
hem till respektive hemort.

 Gospa od Škrpjela

8 DAGAR – AVRESEDAG 5/10

13 945:-
I PRISET INGÅR: Buss- och flygre-
sor. Del i dubbelrum. Frukost och 
middag alla dagar samt lunch dag 
6. Utflykter, entréer, provningar och 
guider enligt program. Reseledares 
tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 290:-
VALUTA: Euro
AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen.

HOTELL: 
Hotel Montenegro Beach Resort, 
Becici
Vår bedömning: 

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

     AC     
www.montenegrostars.com
 

Perast

Montenegro
Becici

Gospa od Škrpjela
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Kulinariska Alsace

BUSS. En smakrik resa till det 
klassiska vindistriktet Alsace 
som bjuder på sagolika miljöer 
och en unik atmosfär. Vi provar 
både tyska och franska viner 
samt fransk ost, choklad och öl.
 
Dag 1 (söndag 6 oktober) Vi startar 
tidig morgon från respektive hemort 
och åker ner till Rasta Tönnebro, där 
vi äter frukost. Vi fortsätter resan 
söderut mot Göteborg och stannar 
för raster och smörgåsfika från bus-
sen. Under eftermiddagen når vi 
Göteborg och Stena Lines färja mot 
Kiel som avgår kl. 18.45. Vi inkvar-
terar oss i hytterna och äter middag 
ombord.
 
Dag 2 (59 mil) Frukost ombord innan 
vi fortsätter resan ner genom Tysk- 
land. Vi passerar Hamburg och 
Hannover och lämnar tid för lunch 
och fikapauser vid lämpliga tillfäl-
len. Under sen eftermiddag når vi 
Frankfurt am Main och vårt hotell. 
Middag på hotellet.
 
Dag 3 (26 mil) Efter frukost och en 
kort rundtur i Frankfurt, som räk-
nas som EU:s ekonomiska centrum, 
går resan vidare till Neustadt a.d. 
Weinstrasse. Staden är centralort i 
Rheinland-Pfalz som är den största 
vinregionen i Tyskland. Här får vi 

nu prova sex olika viner, alla vita, 
och det lämnas tid för lunch. Där- 
efter fortsätter resan ner mot 
Frankrike. Vi gör ett uppehåll i 
Strasbourg, där en guide möter  
upp och tar oss med på en rundtur  
i staden innan vi fortsätter resan 
ner till regionen Alsace. I den lilla 
staden Andlau bor vi i fyra nätter. 
Middagen äter vi på hotellet.
 
Dag 4 (8 mil) Efter en god natts sömn 
vaknar vi i ett område mitt bland 
vinfälten. När vi ätit frukost börjar 
en dag där allt handlar om viner. 
Första besöket gör vi i Dambach-la-
Ville. Här åker vi runt i vinodlingen 
med tåg, besöker vinkällaren samt 
provsmakar tre olika sorters viner. 

Vi lämnar tillfälle för lunch på något 
mysigt ställe innan det är dags för 
nästa vinprovning i Riquewihr och 
vingården Dopff & Irion. Här får vi 
prova fyra olika viner. Den gamla 
staden Riquewihr har välbevarade 
hus från 1500- och 1600-talen och 
vi tar en promenad genom staden 
innan vi återvänder till Andlau och 
vårt hotell för middag.
 
Dag 5 (12 mil) Frukost innan vi reser 
vidare genom det vackra Alsace. 
Först åker vi till Eguisheim och  
sedan vidare till Domaine Zinck 
Paul. Här får vi prova fyra olika 

viner. Därefter fortsätter vi till 
Türckheim och Maison de Fromage 
där vi provar osten Munster samt 
ser mejeriet och osttillverkningen. 
På eftermiddagen åker vi till Col-
mar, centrum för Alsacevinerna. 
Colmar är en stad som bevarat de 
gamla korsvirkeshusen och små 
kanaler som rinner genom centrum 
ger intrycket av ett mindre Venedig.  
Vi gör en kort båtresa på några av 
kanalerna innan vi vänder åter till 
Andlau och vårt hotell, där mid-
dagen väntar.
 

Dag 6 (6 mil) Frukost. Vår resa 
handlar inte bara om vinets smak 
och doft. Idag besöker vi ett choklad- 
museum i Geispolsheim där vi får 
provsmaka chokladen och se till- 
verkningen. Efter ett lunchuppehåll 
besöker vi ett bryggeri i Saint-Pierre 
där vi får en guidad tur genom  

Med franska smaker
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Kulinariska Alsace

anläggningen. Därefter provar vi 
fyra olika sorters öl, från ljus till 
mörk. Efter ännu en upplevelserik 
dag återvänder vi till hotellet i  
Andlau för middag.
 
Dag 7 (60 mil) Efter en rejäl frukost 
åker vi norrut. Färden går över 
floden Rhen och passerar bland  
annat Baden-Baden och Heidelberg.  
Under dagen gör vi stopp för fika 
från bussen och lunch innan vi  

kommer till Hannover och vårt 
hotell. Middag på hotellet.

Dag 8 (25 mil) Efter frukost fort- 
sätter vi resan norrut. Med stopp för 
fika och lunch kommer vi i god tid 
till Kiel. Vi åker till Citti Markt, där 
vi kan göra de sista inköpen innan 
vi går ombord på Stena Lines båt. Vi 
äter middag ombord och låter oss 
sedan vaggas till sömns.

Dag 9 Vi kommer till Göteborg vid 
09-tiden och nu fortsätter vi resan 
vidare till respektive hemort. På 
värdshuset i Tönnebro äter vi en 
tvårätters avslutningsmiddag och 
kan summera en resa med många 
trevliga minnen, syn- och smak-
intryck.  

9 DAGAR – AVRESEDAG 6/10

12 880:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båtresor.
Del i tvåbäddshytt, inkvartering i
dubbelrum. Frukost och middag  
alla dagar samt kaffe med bröd  
resdagarna. Entréer, provningar  
och guider enligt program samt rese-
ledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 570:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 500:-
VALUTA: Euro
AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på 
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
Mercure Hotel & Residenz
Vår bedömning: 

Voltastrasse 29, Frankfurt am Main.
Tel: +49 6979260
424 rum. 5 vån. 
Läge: Vid Mässcentrum.

      AC
www.accorhotels.com

Hotel Kastelberg
Vår bedömning: 

10 Rue Gén Koenig, Andlau.
Tel: +33 388089783
29 rum. 2 vån.  
Läge: Ligger på den berömda  
vingården Kastelberg Grand Cru.

    
www.kastelberg.com

Leonardo Hotel
Vår bedömning: 

Tiergardenstrasse 117, Hannover.
Tel: +49 51151030
178 rum. 5 vån. 
Läge: Vid djurparken.

      
www.leonardo-hotels.com

Andlau

NYHET
        2019!      
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Skottland
med naturupplevelser och whisky

FLYG. På den här resan får vi 
uppleva vackra vyer av vid- 
sträckta hedar med betande 
höglandskor, slingrande floder 
och kanske Storbritanniens 
finaste nationalpark. En och  
annan whisky får vi också 
prova.

Dag 1 (måndag 21 oktober) Avresa 
från respektive hemort på natten 
mellan den 20 och 21 oktober ner till 
Arlanda. I Uppsalatrakten dricker 
vi kaffe/te och äter en smörgås. Vid 
sjutiden kommer vi till Arlanda, var- 
ifrån flyget till Edinburgh avgår kl. 
09.30. Vid ankomsten till Edinburgh, 
cirka kl. 11.00 lokal tid, väntar en 
skotsk buss och chaufför på att ta 
oss vidare upp till de skotska hög- 
länderna. Under resan dit gör vi ett 
uppehåll för lunch på något trevligt 
ställe. Snart når vi staden Aviemore 
som ligger i utkanten av Cairngorm 
nationalpark. Hotellet ligger cen- 
tralt och här ska vi bo i tre nätter. 
Middag på hotellet. 

Dag 2 (9 mil) Efter en skön natts 
sömn vaknar vi upp mitt i ”The 
Highlands” och äter en komplett 
skotsk frukost. På förmiddagen  
åker vi upp med Skottlands enda 
bergbana, Cairngorm Funicular 

Railway, och från den har vi en  
underbar utsikt över national- 
parken och floden Spey. Efter  
lunch besöker vi Speyside Coope- 
rage, en stor fabrik som renoverar  
ca 200 000 whiskyfat varje år och  
vi får se hur detta går till. 

I närheten ligger Glenfiddish  
Destillery som är ett av världens 
mest kända whiskymärken. Vi be-
söker fabriken och avslutar med  
en whiskyprovning. Vi vänder åter  
mot Aviemore och följer floden Spey 
som också gett namn till området 
Speyside där många destillerier  
ligger. Kanske det blir ett besök på 
en pub innan middagen på hotellet.

               

Dag 3 (20 mil) Frukost. Dagens pro-  
gram är att besöka några typiska 
platser i Skottland som t ex Loch 

Ness och Inverness. Vi börjar med 
Urquhart Castle, ett gammalt slott 
från 1569, som påstås vara sjöodju-
ret Nessies hemort. Efter en intres-
sant dag med många vackra vyer 
återvänder vi till Aviemore och 
hotellet för middag.   

Dag 4 (21 mil) Efter frukost lämnar 
vi Aviemore och åker till Blair Atholl, 
en liten by med ett vackert slott som 
härstammar från 1200-talet. Klanen 
som härskade här hette Murray med 
Duke of Atholl. Vi får en guidad tur 
av både slottet och trädgården. Vi  
gör lunchuppehåll i Pitlochry, en 
liten pittoresk stad vid floden Spey, 
innan vi besöker Skottlands minsta 
destilleri, Edradour. Det är ett fanas- 
tisk litet destilleri och mer skotskt 
kan det inte bli. Vi får en guidad tur 
genom anläggningen och provar 
sedan deras whisky. 

Efter denna lilla pärla tar vi oss till 
Edinburgh och vårt centralt belägna 
hotell. Middag på hotellet. 

Dag 5 (2 mil) Efter frukost ger vi oss 
ut på en guidad tur i Edinburgh. Här 
får vi se många sevärdheter bland 
annat Edinburgh Castle som är be- 
läget högt över Old Town vars stads-
planering bevarats sedan tidig  
medeltid. Redan på 1500-talet bygg-

Loch Ness, Urquhart castle
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6 DAGAR – AVRESEDAG 21/10

14 785:-
I PRISET INGÅR: Buss- och flygresor. 
Inkvartering i dubbelrum. Frukost 
och middag alla dagar, utflykter, 
whiskyprovningar, guider enligt 
program samt reseledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 2 350:-
VALUTA: Pund
AVRESE- OCH HEMKOMSTTID:
Information om avrese- och  
hemkomsttider finns på  
www.bybergnordin.se samt  
i bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
Macdonald Aviemore Hotel            
Vår bedömning: 

Highland Resort, Aviemore.            
Tel: +44 3448799152            
151 rum. 4 vån.  
Läge: I nationalparken.         

       
www.macdonaldhotels.co.uk    

Mercure Edinburgh Princes Street
Vår bedömning:  

54-58 Princes Street, Edinburgh.
Tel: +44 1313421013
169 rum. 6 vån. 
Läge: Centralt.

       
www.accorhotels.com

des höghus som var 14 våningar 
höga. Efter guidningen är efter- 
middagen fri för egna aktiviteter. 
Om Ni önskar äta lunch är ett bra 
tips att smaka den skotska national-
rätten ”haggis”, som påminner lite 
om Norrlandspölsa. Middag äter 
vi på restaurang i city.

Dag 6 Sovmorgon. Frukost äter vi  
på hotellet och efter det är dagen fri. 
Förslag på aktiviteter under dagen 

kan vara en promenad i Old Town 
eller i grönområdet Princes Street 
Gardens som ligger precis utanför 
hotellet. Royal Museum of Scotland 
är väl värt ett besök. 

För den som vill shoppa finns möj-
ligheten att köpa en kilt eller andra 
högvärdiga ullprodukter. Vi äter 
middag på restaurang innan vi 
åker till flygplatsen varifrån flyget 
avgår kl. 19.50. Vi kommer till 

Arlanda kl. 23.00 svensk tid. Här  
möter en Byberg & Nordin chaufför 
och buss upp, som tar oss vidare 
norrut till respektive hemort.
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Tervis SPA i Pärnu är en av  
Estlands mest erkända hälso- 
anläggningar och erbjuder ett 
varierat utbud av hälsobehand- 
lingar och SPA-avkoppling. Det 
här är en resa för alla, oavsett 
om du önskar förbättra din 
hälsa eller om du bara vill ha  
en avkopplande semester.

9 dagar 

Pris: fr. 7 395:-
En mycket omtyckt och populär resa 
med flera avgångar under året. Ter-
vis hälsospa och hotell har erbjudit 
professionella kurbehandlingar i 
över 40 år och är Estlands största 
3-stjärniga hälsospa.

Anläggningen inriktar sig på medi-
cinska behandlingar i kombination 
med skön avkoppling. 

En läkarundersökning inleder vis-
telsen och därefter skräddarsys ett 
behandlingsprogram. 

Hotellet har nyligen renoverat sina 
lokaler och den legendariska hydro- 
och lerterapianläggningen har åter-
invigts i ny tappning. 

Tervis utvecklar regelbundet sitt 
utbud av kurbehandlingar med  
nya spännande nyheter och du  
välkomnas även till restaurang  
och barer, fritidscentrum med  
bastur och bassänger, konferens-
anläggning, kulturcentrum, bok- 
café, skönhetssalong och butiker.

En kombination av behandlingar, 
bad, god mat, promenader och  
nöjen gör detta till en härlig upp- 
levelse som gör gott för kropp och 
själ.

I PRISET INGÅR: Buss- och båtresor, 
inkvartering i dubbelrum, tvåbädds-
hytt 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. Läkarundersökning, 3 be-
handlingar per dag (enligt läkares 
rekommendation). Stadsrundtur och 
eftermiddagsutflykt. Reseledares 
tjänster.

Avresa från hållplatser efter E4:an 
sträckan Skellefteå*- Umeå- Stock-
holm samt från Sollefteå via Kram-
fors. 

*Avresa från Umeå samtliga avgångar. Av-
resa från hållplats efter sträckan Skellefteå 
-Umeå gäller utvalda avgångar.

Resa med rederiets anslutningsbus-
sar från övriga orter i Sverige ingår 
i priset.

Besök bybergnordin.se eller ring 
010-722 03 00 för samtliga avrese-
datum och övrig information.

Upplev Tervis 
           Hälsospahotell  
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Upplev Tervis 
           Hälsospahotell  

Några av Stockholms bästa upp-
sättningar presenteras under 
våra populära nöjesweekends. 
Under resan, som är på tre   
dagar, bor vi på ett centralt och 
modernt hotell mitt i vår härliga 
huvudstad. 

Resorna utgår från Örnsköldsvik 
och Sollefteå med påstigning vid en 
rad hållplatser efter E4:an, ner mot 
Stockholm. Evenemangsbiljett med 
bästa tillgängliga kategori ordnar 
vi. 
 
3 dagar

Pris: fr. 4 150:-
Några exempel på resor under 2019:

Mamma Mia! The party
Succén fortsätter! Bli en del av en  
helt ny upplevelse. En grekisk ta- 
verna. En medelhavsmeny. ABBÁ s 
låtar och en fest som aldrig vill ta 
slut! Den fiktiva och underbart  
exotiska grekiska tavernan och  
dess lika exotiska värd, Nikos, har 
magiskt förflyttats till Sverige. För-
sta gången du går genom dörren 
kommer det att kännas som om  
du hamnat i hjärtat av en grekisk 
paradisö.

Så som i himmelen
En av svensk filmhistorias mest  
älskade filmer är nu en efterläng-
tad musikal på Oscarsteatern! Kay 
Pollaks Så som i Himmelen sågs av 
drygt 1,4 miljoner svenskar på bio, 
fick 8 Guldbaggenomineringar, en 
Oscarsnominering för Bästa ut-
ländska film och hela världen tog 
historien om den lilla kören till sina 
hjärtan. Nu återuppstår magin på 
Oscarsteaterns scen i en populär 
musikalversion med nyskriven  
musik av Fredrik Kempe.

Sanna Nielsen
Äntligen får Sanna Nielsen göra sin 
alldeles egna show – ”Mitt Sanna 
jag”. Det blir en kväll med interna-
tionella influenser och mängder 
med hits av Sannas musikaliska 
förebilder. Upplev en kväll med fest 
och glädje men även en historia om 
utanförskap, kamp, ärlighet och 
massor av kärlek till musiken. Kort 
och gott en Sanna i en sprudlande 
innehållsrik show deluxe. 

Magnus Uggla
Magnus Uggla har levererat hits  
under 40 år, sålt 23 x Platina och 
haft sjukt många listettor. Trots 
detta har hans tidigare shower  
alltid baserats på ny musik,” ingen 
gammal skåpmat”, för att citera 
Uggla själv. Nu blir det ändring  
på det. På publikens begäran gör  
nu Uggla något han aldrig gjort 

förut – en hitshow, en hitkavalkad 
av sällan skådat mått!

I PRISET INGÅR: Bussresa t/r, 2 logi 
med frukost på Clarion Hotel Sign,  
2 st serverade luncher under res- 
vägarna, kaffe m. bröd resdagarna. 
Teatersupé. Evenemangsbiljett. 
Transfer till och från evenemanget. 
Reseledares tjänster.

Konsert- & Teaterresor 
                          till Stockholm

Magnus Uggla

Sanna Nielsen

Så som i himmelen
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BRA ATT VETA INFÖR RESAN
BOKNINGSRUTINER – Resan bokas på 
vår hemsida eller via telefon. Efter 
bokning erhåller ni färdhandlingar 
med uppgifter om resan, påstignings-
plats och tid samt två stycken inbetal-
ningskort. Ett för anmälningsavgiften, 
som skall betalas så snart ni erhållit 
färdhandlingarna. Anmälningsavgif-
ten 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 handlingar kommer 
att skickas ut före avresa. Deltagarlista 
tillhandahålles på bussen.

AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER –
Vid bussresa: vid avbeställning tidi-
gare 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% avresans 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 deponera dem i hotell-
receptionen.

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 återbetalning så 
när som på 350 kronor i expeditions- 
avgift. Premien återbetalas ej.

INKVARTERING OCH HOTELL- 
STANDARD – Resenär som beställt del 
i dubbelrum får vara beredd att betala 
enkelrumstillägg om inte egen rums-
partner kan ordnas. Enkelhytt fås mot 
tillägg. Trots pristillägg kan stand-
arden 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 bestämmelser 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 beroen-
de av att hitta och hinna till bankerna 
under resan.

SÄRSKILDA ÖNSKEMÅL – Eventuella 
handikapp eller särskilda önskemål  
om speciell mat för diabetiker,  
allergiker eller vegetarianer 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 Kammarkollegium enligt gällande 
resegarantilag. Vid större förändring-
ar 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-tiden.Natur-
ligtvis 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 
timmar 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 timmar 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 beräknad 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) och 
extra benutrymme (minst 820 mm 
stolsindelning) för att göra resan så 
bekväm som möjligt. När vi flyger till 
destinationen använder vi oss av  
inhemska helturistbussar och  
chaufförer på plats. Komforten och  
utrustningen på dessa bussar kan 
avvika från Byberg & Nordins turist-
bussar.

AVGÅNGSTIDER – Tid och plats för 
respektive resa meddelas på boknings- 
bekräftelsen. Kontrollera att rätt 
påstigningsplats anvisats i färdhand-
lingarna. Om Ni önskar stiga på någon 
annanstans efter vår färdväg går 
det oftast bra att ordna. Om något är 
oklart är du välkommen att kontakta 
oss.

ÖVRIGT – Vid övernattning på båt kan 
det vara bra att ta med en liten väska 
med det viktigaste för natten. Då slip-
per 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 mellan-
landa. 

Kontakta oss:
010-722 03 00 

www.bybergnordin.se
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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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MEDLEM

Björks & Byberg- koncernen utvecklar, levererar och marknadsför attraktiva resetjänster i Sverige och 
är landets största privatägda aktör i branschen. Nationell styrka i kombination med lokal förankring 
gör oss starka på marknaden med gedigen erfarenhet inom resor och persontrafik. Vårt fokus är att 
alltid leverera prisvärda, konkurrenskraftiga produkter och tjänster med hög service och kvalitet– 

ingenting är omöjligt!

I Björks & Byberg ingår Byberg & Nordin, A Björks, Björks Buss, Björks Fastigheter, Siljan Buss, VS & 
Perssons Bussar, KR Trafik, Björks 24-7, Björks Buss i Närke och Lindbergs Buss. Vi bedriver verksam-
het från Västerbotten i norr till Östergötland i söder och har tillsammans över 2000 medarbetare och 

en flotta på cirka 1000 fordon.
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