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



         2

Ett nytt decennium av upplevelser
Anne Anne-Li Anna Mirwa

Kontakta oss så hjälper            
vi dig med din resa!
 Ring oss på 010-722 03 00 eller 

besök bybergnordin.se

TOMAS BYBERG

Montenegro sid. 42

Precis som en härlig semester 
går tiden fort när man har roligt. 
2010-talet har flugit förbi och när 
du håller detta program i handen 
har vi inlett ett nytt årtionde. Jag 
tillåter mig att stanna upp några 
ögonblick i det decennium vi just 
lämnat bakom oss. För oss här på 
Byberg & Nordin har det varit en 
intensiv, omvälvande och rolig 
tid.  
 
När vi gick in i 2010-talet hade vi  
precis gått in som huvudägare 
i en koncern vi döpt till Björks & 
Byberg och för första gången  
etablerat oss rejält utanför 
Västernorrland. Under de år  
som följde växte denna koncern 
till att bli Nordens största privat- 
ägda busskoncern med trafik  
från Kumla i söder till Arvidsjaur 
i norr. Det var förstås roligt att  
se en verksamhet som startade  
med en turbuss från Nordingrå-
vallen till Lugnvik vara huvud- 
konkurrent till globala jättar  
med franska, norska och tyska 
staten som ägare. 

Vi har dock de senaste åren 
märkt att fyra privatper- 
soner som ägare i tävlan med 
dessa jättar i en ny verk-
lighet med samarbeten, 
elfordon och andra 
typer av kontrakt bör-
jade bli utmanande. I 
somras tog vi därför 
beslutet att sälja 
den verksamhet som 
tidigare varit Björks-

koncernen med bas i Västerås. 
För Byberg & Nordin, som är det 
bolag de allra flesta av er har  
relationen med, är dock allt sig 
likt. Vi finns kvar och lägger nu 
återigen allt fokus på Västernorr-
land, och Västerbotten där vi vid 
årsskiftet startar upp trafik. 

Självklart har också mycket  
annat hänt under 2010-talet.  
Vi har gått över till bränslet HVO 
och all vår trafik är därmed helt 
fossilfri och vi har också ett antal 
elfordon som rullar. Bolaget har 
flyttat till ett större garage i  
Timrå. Vi har kört idrottslag  
som lyckats och idrottslag som 
haft utmaningar. Vi har fått göra 
resor för jubilerande föreningar 
och teambildande företag. Och 
inte att förglömma när man  
summerar ett helt årtionde –  
för ett familjeföretag som Byberg  
& Nordin är det förstås också  
viktigt att vi under detta decen- 
nium tryggat återväxten genom 
att fått välkomna de första till-

skotten i nästa generation. 

Något som i grunden är sig 
likt är vårt program, som 

du nu just ska dyka in i. Även 
om våra reseproducenter 
förstås förnyar resmålen, 
hittar nya och spännande 
platser och anpassar 
exempelvis reslängden 
efter de önskemål vi ser 
att ni resenärer har, är 
grunden densamma  
som när de allra första 

resorna rullade ut i Europa för 
över 60 år sedan. Vi vill skapa en 
helgjuten upplevelse, med hög 
kvalitet, fina upplevelser, avkopp-
ling och trevligt sällskap. 

I årets program finns förstås de 
populära långkörarna kvar.  
Norge och Hurtigruten slutar 
aldrig locka och får jag ge ett tips 
är det att boka tidigt – ifjol fylldes 
båda våra resor upp redan på  
vintern. Gardasjön och Toscana 
är andra klassiker som åter- 
kommer år efter år. 

Bland nyheterna kan vi i år 
erbjuda en resa till England med 
besök på Downton Abbey som 
kanske lockar extra för den som 
precis sett filmen på bio. Klassiska 
Skottland är aldrig fel. I år gör vi 
en sväng ut på sagolikt vackra 
Orkneyöarna. 

Passionsspelen i Oberammergau 
skulle jag också rekommendera 
att läsa extra om. De arrangeras 
vart tionde år så det finns inget 
att vänta på om man vill ta del av 
denna tradition som funnits ända 
sedan 1600-talet. 

Mer information om resorna i 
det här programmet och andra 
som kommer till under året hittar 
ni som alltid på vår webbplats 
bybergnordin.se eller genom att 
ringa någon av våra resesäljare. 

Välkomna in i vårt program 
och ut i världen. 

England sid. 22
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Ett nytt decennium av upplevelser

Alla resor
R E S M Å L                                      DAT U M           S I DA

A P R I L

Holland 24/4 4-5

M A J

Gardasjön med Venedig 6/5 6-7

J U N I

Nordkap 27/6 8-9

Smakfulla Skåne 29/6 10-11

J U L I

Historiska guldkorn 9/7 12-13

Norska fjordar och fjäll 12/7 14-15

Östergötland  13/7 16-17

Skåne och Köpenhamn  20/7 18-19

Hurtigruten med Trollstigen  20/7 20-21

England med Downton Abbey 27/7 22-23

A U G U S T I

Hemlig resa 1/8 24

Sköna pärlor i Trøndelag 3/8 25

Irland 8/8 26-27

Hurtigruten Helgelandskusten 11/8 28-29

Oberammergau Passionsspel 15/8 30-31

Rhen och Mosel 27/8 32-33

S E P T E M B E R

Skottland med Orkneyöarna 1/9 34-35

Toscana 6/9 36-37

Hänförande Alperna 18/9 38-39

En smakrik resa 19/9 40-41

Montenegro 19/9 42-43

Lido di Jesolo 26/9 44-45

O K T O B E R

Sagolika Alsace 5/10 46-47

Ö V R I G T

SPA                 48

Konsert & Teater/Kryssningar               49

Vi reserverar oss för tryckfel samt eventuella förändringar.

BILDKÄLLOR: Pixabay, Shutterstock, Spa Tervis Group, Hurtigruten,  

Commons wikimedia, Absolut Home, Kiviks musteri, Passion Play 

2020, Istockphoto, Visit Linköping & Co, Eva Rydberg (Mikael Lindell 

Bohlin), Visingso.com, Royal Stockholm Cruise Line, La Cave, Birka 

Cruises.

 

Kontakta oss så hjälper            
vi dig med din resa!
 

Helgelandskusten
sid. 28

Montenegro sid. 42

Rhen & Mosel sid. 32 

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 

Alperna sid. 38

Passionsspelen
sid. 30

Lido di Jesolo sid. 44

England sid. 22
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med tulpaner och porslin
Holland

BUSS. Upplev våren och blom- 
sterprakten i vackra Holland. 
På denna resa får vi se his- 
nande blomsterlandskap och  
Amsterdam med sina kanaler  
och charmiga hus. Vi besöker 
också en porslinsfabrik i Delft 
och den förtrollande blomster-
parken Keukenhof. 

Dag 1 (fredag 24 april) Vi åker 
tidigt från hemorten och stannar 
vid Rasta Tönnebro Värdshus 
för frukost. I Örebro stannar vi 
för kaffe och smörgås innan vi 
anländer till Göteborg för att kl. 
18.45 vara ombord på Stena Lines 
båt. Vi äter gemensam middag 
ombord. Vi kan sedan roa oss med 
dans eller shopping innan vi drar 
oss tillbaka till våra hytter.

Dag 2 (56 mil) Vi får en stadig 
frukost på båten innan vi an-
länder till Tyskland. Vi kör Auto-
bahn förbi Hamburg och genom 
Elbetunneln, tar motorvägen 
förbi Bremen till Wildeshausen 
och svänger sedan av på mindre 
vägar mot Holland. Via Hengelo 
och Apeldoorn kommer vi till Den 
Haag, där vårt hotell ligger. Här 

ska vi bo i tre nätter. Middagarna 
äter vi på hotellet.

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

Dag 4 (12 mil) Efter frukost åker 
vi till Amsterdam. Staden bjuder 
på oerhört vackra byggnader och 
kanaler som slingrar sig mellan 
stadskärnans kullerstensgator 
och under broar. Många av de 

tusentals broarna har en historia 
att berätta, andra är romantiska 
och flera är fascinerande bygg-
nadsverk. Vi gör en guidad rund-
tur med båt och lämnar sedan tid 
för lunch och några timmars egen 
tid innan vi återvänder till Den 
Haag för middag på någon mysig 
restaurang.

Dag 5 (27 mil) När vi ätit frukost 
lämnar vi vårt hotell och åker till 
Broek in Vaterland, där vi får se 
träskotillverkning. Färden går 
vidare till den pittoreska fiskebyn 
Volendam där många av invån- 
arna klär sig i nationaldräkt. Vi 
åker sedan över den märkliga 
Zuiderzeevallen som förbinder 

Zuiderzeevallen
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Holland

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

Dag 6 (43 mil) Efter frukost kör 
vi mot den tyska gränsen och 
kommer fram till Kiel. Här kan vi 
shoppa på Citti Park 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.

Keukenhof

7 DAGAR – AVRESEDAG 24 /4

11 350:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båtresor, 
del i tvåbäddshytt, inkvartering i dub-
belrum. Frukost och middag alla dagar 
samt kaffe med bröd alla resdagar. 
Lokalguider, entréer och reseledares 
tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 860:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 400:-
VALUTA: Euro

ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt  
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen. 

HOTELL:
Crowne Plaza den Haag
Vår bedömning: ★★★★
www.crowneplaza.com

Mercure Hotel Groningen  
Martiniplaza
Vår bedömning: ★★★★
www.accorhotels.com

Amsterdam

Zuiderzeevallen
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BUSS. Gardasjön är beläget i 
gränslandet mellan Alperna  
och norditalienska slättlandet. 
Här finns allt – frodig växtlighet,  
milda vindar, underbara land-
skap och ett rikt kulturliv. Det 
välkända vindistriktet Bardolino 
samt städerna Verona och Vene-
dig väntar på oss.

Dag 1 (onsdag 6 maj) Avresa från 
hemorten tidigt på morgonen. På 
Rasta Tönnebro Värdshus äter 
vi frukost innan vi lämnar E4:an 
och viker av mot Västerås. I Öre-
brotrakten blir det kaffe och smör-
gås 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 frukost om-
bord fortsätter resan vidare ner 
genom Tyskland. Vi passerar  
städer som Hamburg, Hannover,  
Halle och Leipzig innan vi når 
Bayreuth och vårt hotell. Bay- 
reuth är centrum för alla opera-
vänner. Främst spelas här Rich-
ard Wagners operor. Middag på 
hotellet.

Dag 3 (40 mil) Frukost innan vi får 
ännu en dag på fina tyska motor-
vägar. Vi passerar Nürnberg, 
Ingolstadt och München. Under 
dagen gör vi uppehåll för lunch 
och kaffe med bröd från bussen.  

Nu skymtar vi Alperna och regio-
nen Tyrolen med dess karakteris-
tiska hus, kända orter som Gar-
misch Partenkirchen och Seefeld, 
innan vi når olympiastaden 
Innsbruck och vårt hotell. Middag 
äter vi på hotellet.

Dag 4 (28 mil) Efter frukost är  
det dags för en guidad tur i Inns-
bruck som är omgivet av höga 
alptoppar och floden Inn. Vi får 
bl.a. se sevärdheter som ”Golde-
nes Dachl” och ”Hofkirche”. Efter 
lunch fortsätter vi genom Alperna 
via Brennerpasset och in i Italien 
förbi Bolzano och Trento. 

Under sen eftermiddag når vi  
Gardasjön. I södra delen av sjön 
ligger Sirmione och vårt hotell, 
där vi ska bo i fem nätter. Sirmi-
one är en charmig och romantisk 
stad där historien gör sig påmind. 
Middag på hotellet.

Dag 5 Efter en god frukost åker  
vi båt på Gardasjön till den mysiga 
staden Bardolino. Staden är cen-
trum för vindistriktet med samma 
namn. Här lämnar vi tid för lunch 
och egna upptäckter innan bussen 
tar oss tillbaka till hotellet, där vi 
äter middag.
 
Dag 6 (10 mil) Efter frukost åker 
vi till Verona, en vacker stad med 
bl.a. den romerska arenan mitt i 

centrum och Julias balkong. En 
lokalguide visar oss de mest kända 
platserna innan vi lämnar tillfälle 
för lunch. 

På eftermiddagen besöker vi en 
fantastisk vingård, San Mattia, 
där man har en underbar utsikt 
över staden. Vi får en rundvisning 
av vingården och provar fem olika 
viner med egenproducerat tilltugg 
som skinka, ost m.m. 

Efter denna kulinariska upp- 
levelse återvänder vi till hotellet 
för middag. 

Gardasjön
med Venedig

Julias balkong
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Gardasjön

Dag 7 (30 mil) Idag ska vi besöka 
Venedig som är en av resans höjd- 
punkter. Tidig frukost innan av- 
resan till Tronchetto, där vi kliver 
ombord på båten som tar oss till 
Venedig och Markusplatsen. Här 
möts vi av en lokalguide som kan 
och vet allt om staden. Efter rund-
vandringen finns möjlighet att  
äta lunch. På eftermiddagen åker 
vi båt via den berömda Grande- 
kanalen tillbaka till ön Tronchetto 
och därefter vidare till vårt hotell 
i Sirmione som väntar med mid-
dag.

Dag 8 Idag är det Er alldeles egna 
dag och nu finns tid till att bara 
ta det lugnt eller strosa ut på den 
långa halvön Sirmione. Här finns 
många restauranger och den 
gamla medeltida borgen vittnar 
om stadens spännande historia. 
Frukost och middag på hotellet.

Dag 9 (56 mil) Efter frukost  
packar vi ihop och vänder nor- 
rut. Vi tar oss över Alperna via 
Fernpass, 1367 m över havet, och 
in i Tyskland. Vi passerar städer 
som Kempten och Ulm innan vi 
under sen eftermiddag når Aalen 
och vårt hotell. Under dagen har 
vi gjort stopp för lunch samt fika. 
Middag på hotellet.

Dag 10 (46 mil) Frukost innan 
resan går vidare norrut förbi 
Würzburg, Fulda och Kassel. Alla 
dessa städer har sin egen fasci-
nerande historia. Vi lämnar tid 
för lunch och kaffe från bussen. 
Slutmålet idag är Hildesheim som 
är en vacker medeltida stad. Vårt 
hotell ligger centralt och här ska 
vi nu äta middag och övernatta. 

Dag 11 (27 mil) Idag tar vi en liten 
sovmorgon innan vi äter fru-
kost. Därefter åker vi vidare mot 
Hannover och Hamburg, kända 
städer som passeras. Snart är 
vi framme i Kiel och här gör vi 
ett längre besök på Citti Park för 
shopping. Efter det åker vi till 
Stena Lines terminal och checkar 
in på båten. Vi äter middagsbuffé 
ombord och den som önskar kan 
därefter ta del av båtens nöjesut-
bud.

Dag 12 Hemresedag. Efter sjö- 
frukosten ombord på båten börjar 
vi resan norrut. Vi gör lämpliga 
stopp för lunch och fika på hem- 
vägen. I Tönnebro äter vi en två-
rätters middag innan vi kommer 
åter till respektive hemort på 
kvällen.

Sirmione
Venedig

12 DAGAR – AVRESEDAG 6/5

16 350:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båtresor.
Del i tvåbäddshytt. Inkvartering i
dubbelrum. Frukost och middag 
alla dagar samt kaffe med bröd 
alla resdagar. Vinprovning, lokal- 
guider, utflykter samt reseledares
tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 2 730:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 400:-
VALUTA: Euro                

ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt 
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen. 

HOTELL:
Arvena Kongress Hotel, Bayreuth            
Vår bedömning: ★★★           
www.arvenakongress.de
                    
Hotel Alpin Park, Innsbruck        
Vår bedömning: ★★★★         
www.alpin-park.at 

Hotel Alfieri, Sirmione
Vår bedömning: ★★★    
www.hotelalfieri.it

H+Hotel Limes Thermen Aalen 
Vår bedömning: ★★★★
www.h-hotels.com
                
Novotel Hotel Hildesheim 
Vår bedömning: ★★★★
www.accorhotels.com
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med Lofoten
Nordkap

BUSS. Följ med på en resa till 
Europas tak eller Europas sista 
utpost mot norr, Nordkap. Upplev 
Norge när det är som mäktigast. 
Vi besöker magiska Lofoten med 
Svolvaer och småstaden Reine.
Har vi tur får vi även se mid-
nattssolen.

Dag 1 (lördag 27 juni) Vi startar 
på morgonen och följer kustvägen 
norrut. Vi stannar och dricker 
kaffe från bussen och äter senare 
lunch i Skellefteå. Lagom till  
middag är vi framme vid Stads-
hotellet i Haparanda, där vi ska 
äta och övernatta.

Dag 2 (31 mil) Efter frukost fort-
sätter vi resan norrut. Vi följer 
Tornedalen mot Kukkolaforsen, 
som är ett av Torneälvens vildaste 
partier. Vi stannar till och tar en 
titt på vattnets virvlar. 

Efter lunch passerar vi Polcirkeln 
och åker nu på den finska sidan 
norrut mot Enontekiö. Övernatt-
ning och middag på centralt 
belägna Hotel Jussan Tupa.

Dag 3 (41 mil) Vi börjar dagen  
med att åka till Kautokeino för ett  

besök i Juhls Silvergalleri. Detta 
är en arkitektonisk sevärdhet i  
sig, uppbyggd under 40 år av 
Frank och Regine Juhls. Denna 
Finnmarksviddas första silver- 
smedja erbjuder både moderna 
och traditionella smycken från 
egen verkstad.  
 
Vi fortsätter via Karasjok upp mot 
Nordkap. Vi kör under havet till 
Magerøya och checkar in på vårt 
hotell i Honningsvåg. Vi samlas 
till middag på hotellet och åker 
sedan upp till Nordkapsklippan. 
Att stå här, på den 307 meter höga 
klippan, och titta ut över havet är 
som att vara vid världens ände. 
Det är en otroligt mäktig känsla! 
Vi besöker även Nordkapshal-
len, ett stort turistcentrum med 
filmvisning, bar, restaurang och 
souvenirbutiker. Vid 01-tiden  
vänder vi åter till hotellet.

Dag 4 (59 mil inkl båtresor) Tidig 
frukost och avresa söderut längs 
det vackra fjordlandskapet i 
Finnmark. Vi gör ett lunchuppe-
håll i Alta och åker sedan vidare 
på E6:an ner till Olderdalen, där vi 
tar färjan över till Lyngseidet. Vi 
fortsätter resan och tar sedan fär-

jan från Svensbyn till Breivikeidet. 
Nu har vi bara några mil kvar till 
vårt hotell i Tromsø som väntar 
med middag och sköna sängar.

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

Lofoten

Dag 6 (15 mil+båtresa) Frukost på 
hotellet. Nu möter en lokalguide 
upp och visar oss det mesta och 
det bästa av Lofoten. Här sträcker 
sig höga fjäll ut mot havet, fjordar 
med de mest fantastiska havs- 
klipporna, ljusa stränder och 
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Nordkap

gröna marker. Vi besöker bland 
annat Reine som korats till Norges 
vackraste småstad. Innan färjan 
avgår kl. 20.30 till Bodø har vi ätit 
middag på Lofoten. Båtturen tar 
sedan cirka tre timmar. Vi får 
njuta av makalösa vyer i kvälls-
solen. När vi kommer iland efter 
den härliga färden åker vi till vårt 
hotell. 

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

så småningom kommer vi fram 
till Arjeplog, där vi inkvarterar 
oss på Hotell Lyktan. Middag på 
hotellet.

Dag 8 Direkt efter frukost besöker 
vi det berömda Silvermuséet, där 
det väntar en guidad visning. Här 
finns flera utställningar med allt 
från silver- och malmbrytningen 
till nybyggarnas liv på 1700-talet 
och samernas spännande his-
toria. I butiken kan vi inhandla 
hantverk och silversmide. Efter 
besöket fortsätter vi Silvervägen 
ner mot Boliden. Efter ett par  

raster, stannar vi i Umeå för att 
äta vår avslutningsmåltid. Där- 
efter återstår bara den sista biten 
till respektive hemort.

8 DAGAR – AVRESEDAG 27/6

14 865:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båtresor,
inkvartering i dubbelrum. Frukost och
middag alla dagar samt kaffe med 
bröd alla resdagar. Entréer och rese-
ledares tjänster.
 
ENKELRUMSTILLÄGG: 3 150:-
VALUTA: Norska kronor, Euro

ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt  
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen. 

HOTELL:
Haparanda Stadshotell
Vår bedömning: ★★★
www.haparandastadshotell.se

Hotel Jussan Tupa, Enonteikö
Vår bedömning: ★★★
www.jussantupa.fi/sv

Scandic Destination Nordkapp,  
Honningsvåg
Vår bedömning: ★★★
www.scandichotels.se
Ev. annat Scandic hotell. Meddelas  
vid ankomst Honningsvåg.

Scandic Ishavshotell Tromsø
Vår bedömning: ★★★
www.scandichotels.se

Thon Hotel Lofoten, Svolvaer
Vår bedömning: ★★★★
www.thonhotels.no

Scandic Havet, Bodø 
Vår bedömning: ★★★★
www.scandichotels.se

Hotell Lyktan, Arjeplog
Vår bedömning: ★★★
www.hotellyktan-arjeplog.se

Alta, Finnmark
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Nordkap

Smakfulla Skåne

BUSS. I området runt Österlen 
värnas det om lokalproducerad 
mat och dryck. Under vår resa 
besöker vi handplockade besöks- 
mål som ger oss en genuin upp- 
levelse av de skånska smakerna. 

Dag 1 (måndag 29 juni) Avresa 
på morgonen från respektive 
hemort. Vi stannar och dricker 
morgonkaffe i Gnarp och fort- 
sätter därefter vidare till Rasta 
Tönnebro för lunch. Resan går 
vidare mot Linköping och efter 
stopp för fika och korta pauser 
kommer vi till vårt hotell. Här  
serveras vi middag och över-
nattar. 

Dag 2 (35 mil) Efter frukost fort-
sätter vi resan söderut. Efter väl 
avvägda pauser för lunch och 
kaffe med bröd från bussen kom-
mer vi så fram till Kristianstad 
och här ska vi bo två nätter. Idag 
hinner vi besöka Åhus och fasci-
nerande Absolut Home. Detta  
besök tar dig bakom kulisserna 
och visar hur en av världens  
finaste vodkor blev till. Vi lovar  
en hisnande resa för alla sinnen, 
genom hantverk, innovation och 

historien bakom ett av världens 
mest ikoniska varumärken.  
Besöket avslutas med några av  
de bästa cocktailtipsen och prov-
smakning. Det kommer även att 
finnas ett alkoholfritt alternativ. 
Middag på hotellet. 

Cocktailtips, Absolut Home

Dag 3 (20 mil) Frukost. Vi inleder 
vår tredje resdag på Österlen-
kryddor där vi får höra historien 
om kryddodlingen, får smaksätt-
ningstips och serveras förmid-
dagskaffe. Nu under sommartid 
kan vi också köpa deras kryddade 
glass. 

På Köpingsbergs Vingård lär vi 
oss om mousserande vin och om 

vingårdens godsaker. Örums 
Nygård har genomgått en för-
vandling från jordbruk till hotell 
och här får vi höra gårdens histo-
ria och serveras lunch. 

Under eftermiddagen besöker vi 
Petersborgs Gård som tillverkar 
egna prisbelönta senapsvarianter 
som till exempel whiskysenap och 
senapspesto. Dagen avslutas på 
Gunnarshögs Gård som tillverkar 
rapsolja och har en egen gårds- 
butik. Middag på hotellet.

Dag 4 (55 mil) Efter frukost åker  
vi mot Kivik och Kiviks Musteri. 
I hjärtat av natursköna Österlen, 
mitt i äppelriket, ligger ett av 
Sveriges få äppelmusterier. Sedan 
1800-talet har man där för-
vandlat handplockade äpplen till 
välsmakande dryck. Upplev och 
njut den skånska cidern, gjord på 
skånska äpplen. 

I Kiviks Musteris mysiga Cider- 
källare, med vintunnor och kande-
labrar, får vi smaka olika sorters 
cider tillsammans med skånska 
smårätter. Vår guide lär oss mer 
om ciderns historia, hur Kiviks 

Bild: Kiviks musteri
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Smakfulla Skåne

Musteri jäst cider sedan 60-talet 
och hur de framställer cider på 
traditionellt vis. Detta sker genom 
att jäsa äppelmust till vin, likt 
de stora ciderländerna England 
och Frankrike, men då istället 
med skånska äpplen. För den som 
önskar alkoholfritt, serveras olika 
sorter av äppelmust. Efter besöket 
åker vi vidare norrut. Middagen 
äter vi på hotellet i Nyköping.

Dag 5 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 respektive hemort 
under kvällen.

5 DAGAR – AVRESEDAG 29/6

8 550:-
I PRISET INGÅR: Bussresa.
Inkvartering i dubbelrum. Frukost 
och middag samt kaffe med bröd alla 
dagar. Lunch dag 3 och 4. Utflykter, 
entréer och provningar enligt pro-
gram. Reseledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 310:-

ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt 
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
Quality Hotel Ekoxen, Linköping
Vår bedömning: ★★★★
www.nordicchoicehotels.se

Quality Hotel Grand, Kristianstad
Vår bedömning: ★★★
www.nordicchoicehotels.se

Clarion Collection Hotel Kompaniet, 
Nyköping
Vår bedömning: ★★★★
www.nordicchoicehotels.se

NYHET
        2020!      

Ciderprovning med smårätter

Absolut Home Österlenkryddor
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BUSS. En resa genom de mellersta 
delarna i vårt fantastiska land 
där vi upplever rik kulturhistoria 
bland vackra städer, slott, gruvor 
och vallonbruk. Vi gör också en 
unik båttur med ångfartyg. 

Dag 1 (torsdag 9 juli) Avresa 
på morgonen från respektive 
hemort. Vi stannar och dricker 
morgonkaffe i Gnarp och fort- 
sätter därefter vidare till Tönne-
bro för lunch. 

Resan går vidare mot Stockholm, 
där vi möter upp en kunnig lokal- 
guide som berättar om vår vackra 
huvudstad och dess intressanta 
och spännande historia.  

Gamla stan

Stockholm är i det närmaste unikt 
med sitt enastående läge, omgivet 
av vatten och natur. Gamla stan, 
Kungliga Djurgården, Skansen, 
Stadshuset och Slottet- det finns 
otroligt mycket att se och uppleva 
i vår fina huvudstad. Efter guid-
ningen tar vi in på vårt hotell  
där vi serveras middag och över-
nattar.  

Dag 2 (20 mil) Efter en god frukost 
ska vi få njuta av den natursköna 
Mälaren och pittoreska Mariefred 
under en guidad båtutflykt. Vi  
får nu uppleva unik historia. Ång-
fartyget S/S Mariefred har näm-
ligen trafikerat sträckan Stock-
holm-Mariefred varje år under 
samma namn och med samma 
ångmaskin sedan 1903. 

Under färden njuter vi av vackra 
vyer och lyssnar till guidningen 
där historiska anekdoter varvas 
med berättelser om sevärdheter 
längs vägen. I den välbevarade 
matsalen serveras vi lunch under  
färden. I Mariefred finns tid att 
besöka det välkända 1500-tals-
slottet Gripsholm eller flanera i 
den historiska stadskärnan med 

hantverksbodar och charmiga 
trähus. Efter en härlig dag åker 
vi så vidare till Örebro och vårt 
hotell. Middag på hotellet.

S/S Mariefred Bild: TS Eriksson

Dag 3 (18 mil) Frukost. Idag ska 
vi göra en resa tillbaka i tiden 
på Örebros gamla kungaslott. 
Här får vi en spännande guidad 
visning som tar oss från slottets 
mörka och fuktiga fängelsehålor 
för tjuvar, häxor och krigsfångar 
upp till de praktfulla salarna 
byggda för kungligheter som  

i Mälardalen
Historiska guldkorn 
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Historiska guldkorn 

Karl IX och Karl XIV Johan. 
Färden går sedan vidare norrut 
igen. Vi äter lunch på Falken-
bergska Kvarnen som ligger i  
en vacker och lugn miljö längs 
med Svartån i Västerås. 

Färden fortsätter till Uppsala,  
en av våra äldsta städer med en 
lång och mytomspunnen historia.  
Tillsammans med vår kunniga  
guide ska vi få uppleva en fasci- 
nerande och innehållsrik tur  
som även inkluderar ett besök  
i Skandinaviens största och  
högsta kyrka, Uppsala domkyrka. 
Middagen äter vi på hotellet. 

Dag 4 Frukost. I dag ska vi få 
njuta av de vackra miljöerna i de 
världsunika uppländska vallon-
bruken. Välbevarade vallonbruk 
berättar en spännande industri-
historia. Här fanns alla natur- 
tillgångar när järnbruken kom  
till på 1600-talet. 

Vallonerna värvades hit för sin 
yrkesskicklighet och stångjärnet 
från vallonbruken blev världs- 
ledande. Idag är bruken populära 
besöksmål med skogar och vatten-  

drag, välbevarade herrgårdar 
med vackra trädgårdar och 
levande bruksmiljö. Vi möter upp 
vår guide i Österbybruk som tar 
oss med på en spännande inblick  
i brukslivet. 

Vi åker sedan till Dannemora- 
gruvan där vi bland annat får  
se Europas största dagbrott  
”Storrymningen” som kom till 
genom tekniken eldsättning. 
Man tror att den är av medeltida 
ursprung, kanske så gammal som 
från 1200-talet. Vem vet, kanske 
vi till och med får en skymt av 
”Gruvfrun” under vår visning?  

Järnmalm, Dannemoragruvan

Vi lämnar gruvan och åker till 
sista anhalten på vår bruksdag, 
Forsmarks Bruk. Här ska vi äta  
en trevlig lunch på det vackert 

belägna Forsmarks Värdshus. 
Efter en givande dag beger vi 
oss så norrut och på Restaurang 
Mellanfjärden i Jättendal får vi 
en smaklig avslutningsmåltid. Nu 
återstår bara den sista biten hem.  

Gripsholms slott, Mariefred

NYHET
        2020!      

4 DAGAR – AVRESEDAG 9/7

7 960:-
I PRISET INGÅR: Bussresa. Båt- 
utflykt. Inkvartering i dubbelrum.  
Frukost, lunch och middag samt 
kaffe med bröd alla dagar. Utflykter 
och entréer enligt program. 
Reseledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 350:-
ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt 
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
Grand Central by Scandic, Stockholm
Vår bedömning: ★★★★
www.scandichotels.se

Scandic Grand Hotel, Örebro
Vår bedömning: ★★★
www.scandichotels.se

Scandic Uplandia, Uppsala
Vår bedömning: ★★★
www.scandichotels.se
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BUSS. Följ med på en resa med 
hisnande fjäll och vackra vyer. 
Med buss, båt och tåg åker vi  
genom det sagolikt vackra land-
skapet i vårt västra grannland.

Dag 1 (söndag 12 juli) Tidig av- 
resa från respektive hemort. Vi 
passerar Sundsvall och kör via 
Hudiksvall mot Sveg. Under  
resan gör vi uppehåll för fika  
från bussen och lunch.  

Vi åker genom den svenska fjäll-
världen som visar sig från sin 
bästa sida och kommer så små-
ningom till Stöten, där vi korsar 
gränsen till Norge. Kända orter 
som Hamar och Moelv passeras 
innan vi når Lillehammer, OS 
staden. Vårt hotell ligger strax 
utanför i samhället Øyer. Här  
inkvarterar vi oss och äter  
middag.  

Dag 2 (20 mil) Sovmorgon. Efter 
frukost går resan åter via Lille-
hammer och vi passerar olympia-
byn innan resan går vidare mot 
Geilo. Vi lämnar tid för lunch på 
lämpligt ställe och stannar på en 
vacker utsiktsplats för kaffe och 

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 fort-
sätter naturupplevelserna. Färden 
går mot Hardangervidda som är 
ett fjällområde och här finns en 
av Europas största fjällplatåer. I 
området finns även flera glaciärer. 
Området ligger ovanför träd- 
gränsen och var bebott för mer  
än 7000 år sedan. Vi besöker 
Natursenter och här får vi bland 
annat en filmvisning innan vi 
serveras en sopplunch. På efter-
middagen 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 
Myrdal. 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 popu-

lära turistattraktioner. 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. 

Flåmsbanan

Efter lunchuppehållet tar vi båten 
från Flåm och följer fjorden mot 
Gudvangen. Att se de omgivan-
de fjällen från båt är en speciell 
upplevelse. 

Norska fjordar och fjäll
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Norska fjordar och fjäll

Flåm

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

Dag 5 (45 mil) Efter frukost läm- 
nar vi Geilo och styr kosan ge-
nom ett vackert och omväxlande 
landskap mot Røros. Vägarna i 
Norge är av god standard, men 
landskapets skiftningar gör resan 
mer tidskrävande.  
 

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 Unescos världsarvs-
lista. Innan middag finns möjlig-
heten 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 gemensam middag i Ånge. 
Vi är åter hemma vid respektive 
hemort på kvällen.

Naerøyfjorden

6 DAGAR – AVRESEDAG 12/7

10 650:-
I PRISET INGÅR: Buss-, tåg- och 
båtresor. Del i dubbelrum. Frukost 
och middag alla dagar samt lunch 
dag 3. Entréer. Reseledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 2 030:-
VALUTA: Norska kronor

ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt 
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen. 

HOTELL:
Scandic Hafjell, Øyer    
Vår bedömning: ★★★★            
www.scandichotels.no
            
Bardøla Høyfjellshotell, Geilo
Vår bedömning: ★★★★
www.bardola.no

Røros Hotell, Røros 
Vår bedömning: ★★★
www.roroshotell.no

Røros
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Bild: Visit Linköping & Co

 med Göta kanal och Visingsö
Östergötland

BUSS. Med Linköping som bas får 
vi ta del av Östergötlands sevärd-
heter. Vi kryssar på både Göta 
kanal och Kinda kanal samt åker 
remmalag på Visingsö.

Dag 1 (måndag 13 juli) Vi startar 
som vanligt i god tid och åker 
E4 ner till Gnarp, där vi dricker 
morgonkaffe. Nästa uppehåll 
blir i Tönnebro, där vi äter lunch. 
Därefter fortsätter resan vidare 
via Sala, Köping och Katrineholm 
till Linköping. Här ska vi bo i fyra 
nätter. Middag äter vi på hotellet.

Dag 2 (11 mil) Efter frukost är det 
dags för turen på Göta Kanal. Med 
m/s Wasa Lejon får vi uppleva 
en av de vackraste delarna av 
kanalen. Vi åker från Bergs slus-
sar till Borensberg. Färden går 
genom levande landsbygd med 
hus och herresäten från 1700- och 
1800-talen. Sammanlagt passeras 
nio slussar och två av Sveriges tre 
akvedukter. Under färden äter vi 
lunch ombord. 

Vid 14-tiden anländer vi till  
Borensberg, där vår buss väntar. 
Den tar oss till Vadstena där en 

guide möter upp och visar oss 
Vadstena slott, Klostret och  
Sancta Birgittas Klostermuseum. 
Efter guidningen vänder vi åter 
till vårt hotell för middag.

Dag 3 (19 mil) Vi äter frukost  
innan vi åker till Gränna, polka- 
grisarnas stad. Här tar vi båten 
över till Visingsö, där vi åker en 
runda med remmalag och får 
höra om öns historia. 

Remmalag har funnits på ön 
sedan lång tid tillbaka och är en 
tur med hästdragen åkvagn där 
passagerarna får uppleva ön på 
ett historiskt och unikt sätt.  

Vi återvänder sedan till fast- 
landet och Linköping, där vi får 
lite egen tid innan vi ska äta  
middag.

Sturefors
Bild: Artifex

Dag 4 (5 mil) Frukost innan vi 
åker till hamnen, där vi går om-
bord på båten för en tre timmar 
lång kryssning på Kinda kanal.  
Vi äter en god lunch inklusive mål-
tidsdryck och kaffe under kryss-
ningen. I Sturefors går vi iland 
och där väntar vår buss på att ta 
oss tillbaka till Linköping.  

Vi besöker friluftsmuseet Gamla 
Linköping som visar stad, skog 
och landsbygd vid sekelskiftet. 
Efter en kort guidning kan vi  Remmalag
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Östergötland

strosa runt, gå på kondis eller  
titta in i något intressant  
museum. Vi avslutar dagen 
med middag på hotellet.

Dag 5 Efter frukost börjar vi resan 
hemåt. Vi passar på att göra en 
avstickare till Rejmyre glasbruk, 
där vi får se tillverkning och har 
möjlighet att handla i butiken. 

Efter besöket åker vi vidare via 
Enköping och Uppsala till värds-
huset i Tönnebro för en avslut-
ningsmåltid. Nu återstår bara  
den sista biten hem.

5 DAGAR – AVRESEDAG 13/7

8 650:-
I PRISET INGÅR: Bussresa. Båtresa 
på Göta Kanal samt Kinda Kanal 
med lunch ombord. Inkvartering i 
dubbelrum. Frukost, middag samt 
kaffe med bröd alla dagar. Lokal-
guider, inträden samt reseledares 
tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 110:-

ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt 
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen. 

HOTELL:
Quality Hotel Ekoxen, Linköping
Vår bedömning: ★★★★
www.nordicchoicehotels.se

NYHET
        2020!      

Bergs slussar Bild: Royal Stockholm Cruise Line

Gamla Linköping
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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 (måndag 20 juli) Vi startar  
i god tid på morgonen från respek- 
tive hemort. Vi tar en morgonfika  
i Gnarp-trakten samt äter lunch 
på Rasta Tönnebro. Efter väl av-
vägda pauser under eftermid- 
dagen kommer vi fram till vårt  
hotell i Jönköping. Middag på 
hotellet.

Dag 2 (30 mil) Efter frukost läm-
nar vi Jönköping och åker ner till 
semester- och tennismetropolen 
Båstad, där vi lämnar tid för 
lunch. Strax utanför Båstad  
ligger fantastiska Norrvikens 
trädgårdar, där vi gör ett besök.  
Vi åker vidare på den vackra  
vägen upp till Kullabergs natur- 
reservat. Längst ut på udden  
ligger den kända Kullens fyr. 

Därefter åker vi till Höganäs, som 
numera mest förknippas med de 
uppskattade Höganäskrukorna. 
Krukorna som tidigare varit en 
bruksvara, har nu avancerat till 
prydnadsföremål. Vi får möjlighet 
att handla till fabrikspriser innan 
vi fortsätter ner till vårt hotell i 
Helsingborg, där vi ska bo i tre 
nätter. Middag på hotellet.   

Pang i bygget

Bild: Mikael Lindell Bohlin 

Dag 3 (5 mil) Frukost innan vi åker 
den korta sträckan 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 tills 
dess att vi äter en tidig middag. 

Därefter ska vi åka till Fredriks-
dalsteatern för att se komedin 
”Pang i bygget” med bland andra 
Eva Rydberg, Adde Malmberg och 
Ewa Roos. Föreställningen är ca  
2 timmar och 15 minuter lång och 
när den är slut åker vi tillbaka till 
hotellet.

Dag 4 (17 mil) Frukost på hotel-
let och därefter ger vi oss iväg 
söderut mot Malmö. Vi ser de 
kända siluetterna 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 tim-
mar lyssna till en lokalguide, som 
tar oss med till de mest kända  
platserna i staden. 

och Köpenhamn

Föreställning med
             Eva RydbergSkåne
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 6 DAGAR - AVRESEDAG 20/7

9 950:-
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:-

ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt 
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
First Hotel Jönköping
Vår bedömning: ★★★
www.firsthotels.se

Clarion Grand Hotel, Helsingborg
Vår bedömning: ★★★★ 
www.nordicchoicehotels.se

Scandic Västerås
Vår bedömning: ★★★
www.scandichotels.se
★

Gemensam middag och därefter 
har vi en dejlig afton på Tivoli 
framför oss. 

Lite senare går vi ombord 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 (54 mil) Efter frukost läm-
nar vi hotellet i Helsingborg och 
börjar vår resa norrut. Med stopp 
för lunch och sevärdheter kom-
mer vi till vårt hotell i Västerås, 
där vi ska äta middag och över-
natta.

Dag 6 Efter frukost går buss- 
resan på kända svenska vägar 
upp genom landet. Vi stannar 

och sträcker på benen, tar fika-
pauser och äter en tvårätters 
avslutningsmåltid i Tönnebro. 
I kvällningen är vi hemma igen 
efter en innehållsrik resa.

Köpenhamn

Sofiero slottspark
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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 fjäll- 
topparnas gnistrande snö och 
blomsterprakten i Molde ”Rosor-
nas stad” - Norge när det är som
allra vackrast.

Dag 1 (måndag 20 juli) Vi lämnar 
hemorten på morgonen. Resan 
går västerut, tvärs över Sverige 
via Östersund och Åre över grän-
sen till Norge. Dagens etappmål 
är Trondheim. Här tar vi in på 
vårt hotell och efter middagen 
kan den som vill ta en promenad  
i omgivningarna. 

Trondheim

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

Hurtigruten

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, ”Rosornas stad”. 
Här ska vi äta middag och över-
natta 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 storslaget alplandskap 
och passerar forsar som har fall-
höjder på upp till 320 meter. 

Vi fortsätter till Dombås. Här gör 
vi ett uppehåll innan vi fortsätter 
mot Røros. En promenad i kväll-
ningen ger oss en känsla för  
denna historiska stad. Vi äter 
middag på hotellet.

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

med Trollstigen
Hurtigruten
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Hurtigruten

 5 DAGAR – AVRESEDAG 20/7

8 485:-
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: 1 460:-
VALUTA: Norska kronor

ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt 
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen. 

HOTELL:
Clarion Hotel & Congress,  
Trondheim
Vår bedömning: ★★★★ 
www.nordicchoicehotels.no

Quality Hotel Grand, Kristiansund
Vår bedömning: ★★★
www.nordicchoicehotels.no

Scandic Hotel Alexandra, Molde
Vår bedömning: ★★★
www.scandichotels.no

Røros Hotell
Vår bedömning: ★★★
www.roroshotell.no

Trollstigen

Atlanterhavsveien
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med Downton Abbey
England

FLYG. Den här resan ger dig 
några av de bästa upplevelserna 
i England. Vi får se storslagna 
slott, praktfulla parker, fantas-
tisk arkitektur, idylliska byar  
och uppleva engelsk pubkultur.

Dag 1 (måndag 27 juli) Avresa på 
natten mellan den 26 och 27 juli, 
ner till Arlanda. Vi stannar på 
lämplig plats och dricker kaffe  
och äter en smörgås på bussen.  
Vi anländer till Arlanda i god  
tid innan avgången kl. 07.55 till  
London Heathrow. En engelsk 
buss och chaufför möter upp för 
att ta oss till Swindon och vårt 
hotell Best Western Blunsdon  
House Hotel där vi ska bo i tre 
nätter. 

Under resan till Swindon stannar 
vi till i pittoreska Windsor. Här 
ges egen tid att strosa runt och 
därefter avslutar vi besöket med 
att bjuda på en äkta engelsk tradi-
tion nämligen Afternoon Tea, som 
också blir vår lunch denna dag. 
Middag på hotellet.

Dag 2 (15 mil) Frukost. Idag ska  
vi tillsammans med en kunnig 

lokalguide få uppleva området 
Cotswolds som också kallas  
”Hjärtat av England” och be- 
nämns officiellt som ”ett om- 
råde av utomordentlig naturlig 
skönhet”. Här finns mycket av 
den klassiska landsbygden med 
pittoreska små byar, herrgårdar, 
charmiga kyrkor, stengärden och 
landsortspubar. Vi besöker bland 
annat byn Bourton-on-the-Water, 
som anses vara en av de vack-
raste byarna i området, och den 
charmiga byn Stow-on-the-Wold 
som är den högst belägna byn. 

Vi åker sedan vidare till välkända 
Blenheim Palace. Godset byggdes  
i början av 1700-talet för att hedra 
hertigen av Marlborough. Bygg-
naden ligger mycket idylliskt och 
har en vacker interiör och gröna, 
välskötta trädgårdar. Sir Winston 
Churchill föddes här 1874. Blen-
heim Palace är ett av Englands 
mest kända gods med en fantas-
tisk samling av porträtt, möbler 
och skulpturer. 

Ikväll äter vi middag på en mysig 
pub och får njuta av riktig engelsk 
pubkultur. 

Dag 3 (14 mil) Frukost. Dagen 
inleds med ett besök och gin- 
provning på Bombay Sapphire 
Distillery. Under eftermiddagen 
finns en riktig höjdpunkt på pro-
grammet, slottet Highclere Castle. 
Slottet som ger ett dramatiskt 
första intryck, och som är hela 
familjen Crawleys mittpunkt i 
tv-serien Downton Abbey, är  
öppet för oss. Vi kommer ända  
in till originalrummen där många  
av seriens scener är inspelade.  
Till vardags bor greven och  
grevinnan av Carnarvon här,  
när inte slottet är öppet för film- 
inspelningar och turister. 

På slottet får vi gå runt på egen 
hand och i många salar och rum 
finns guider tillgängliga för att 
svara på frågor och berätta  
kuriosa (reseledaren översätter). 
I stallen bakom slottet har man 
också inrett ett café och en butik, 
som man är välkommen att  
besöka. Middagen äter vi på  
hotellet.

Dag 4 (10 mil) Efter frukost  
packar vi väskorna och reser 
vidare mot Bath. Ett besök på  
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England

berömda Highgrove Gardens 
står på agendan idag. Highgrove 
Gardens är Prince Charles och 
Hertiginnan Camillas privata 
boende i södra Cotswolds. Prince 
Charles har till stor del utvecklat 
trädgården själv och den har ett 
rikt utbud av ekologiska odlingar. 

Vi möter upp en lokalguide som 
ska visa oss runt i vackra Bath,  
en stad där romarna byggde ett 
badhus runt stadens naturliga 
heta källor och där den georgi- 
anska adeln byggde graciösa  
gator på 1700-talet. Än idag ger 

gatorna Bath en elegant och 
sofistikerad känsla. Upptäck även 
Royal Crescent, en rad byggnader 
som anses vara ett av Stor- 
britanniens finaste exempel på 
georgiansk arkitektur, och Baths 
spektakulära kloster. Författaren 
Jane Austen bodde många år i 
Bath och hittade en stor del av 
inspirationen till sina verk här. 
Sista natten bor vi på hotellet 
Lansdown Grove i denna unika 
stad. Middag på hotellet.

Dag 5 Frukost. På förmiddagen 
åker vi till flygplatsen, varifrån 

vårt flyg till Arlanda avgår 
kl. 13.55. Där väntar en Byberg 
& Nordinbuss på att ta oss till 
respektive hemort. Vi stannar på 
Rasta Tönnebro, där vi äter en 
tvårätters avslutningsmiddag  
och summerar intrycken från  
en intressant resa.

5 DAGAR – AVRESEDAG 27/7

13 950:-
I PRISET INGÅR: Buss- och flygresor.
Inkvartering i dubbelrum. Frukost 
och middag alla dagar. Utflykter, 
guider, provningar enligt program. 
Reseledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 760:-
VALUTA: Pund

ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt  
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen. 

HOTELL:
Best Western Blunsdon House Hotel, 
Swindon
Vår bedömning: ★★★★ 
www.blunsdonhouse.co.uk

Lansdown Grove Hotel, Bath
Vår bedömning: ★★★
www.countrylivinghotels.com    

Amsterdam
Highclear Castle

Bourton-on-the-Water

Highgrow Gardens

NYHET
        2020!      
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BUSS. För femte 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 miljöer. 
 
Dag 1–6 (lördag 1 augusti) 
Uttrycket om att själva resan 
är viktigare än målet, blir san-
nerligen påtagligt under vår 
årligen återkommande 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 någon-
stans i Europa.  
 

Vi bjuds på ett oväntat, men lätt-
samt program och ett äventyr 
med engagerade guider, sevärd-
heter, promenader och trevliga 
matupplevelser. Här får vi en 
intressant blandning av 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 gör många intressanta  
besök. Vi rekommenderar att 
ni tar med er promenadvänliga 
skor. 
 
Så ge Er ut i det okända och låt 
gissningsleken börja. 
 
OBS! Ta med pass!

Hemlig resa

 6 DAGAR – AVRESEDAG 1/8

                  9 990:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båtresor, 
del i tvåbäddshytt samt inkvartering 
i dubbelrum. Frukost och middag alla 
dagar, 2 x lunch samt kaffe med bröd 
alla resdagar. Lokalguider, entréer och 
reseledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 920:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 350:-
VALUTA: Euro

ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt hotell-
fakta finns på bybergnordin.se och i 
bokningsbekräftelsen. 

HOTELL:
Generell bedömning av hotellen: 
★★★★
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BUSS. Upplev en annan del av 
Norge! En resa med vacker natur, 
choklad, ost och ölprovning. Vi 
besöker de världsarvsklassade 
Vegaöarna och Polarsirkel- 
senteret. 

Dag 1 (måndag 3 augusti) Vi på-
börjar resan mot dagens resmål, 
Verdal. I Östersund stannar vi  
för lunch och besöker därefter  
Åre Chokladfabrik för en rund- 
visning och inköp av färdgodis. 
Väl framme i Verdal gör vi ett 
besök på Stiklestads Kultur- 
senter. En guide visar oss runt  
och berättar om det ryktbara  
slaget vid Stiklestad 1030. Där-
efter åker vi till vårt hotell för 
middag och övernattning.

Dag 2 (34 mil) Frukost. Idag ska 
vi få ”prova på” en annan del av 
Norge. Vi åker först till Inderøy 
Gårdsbryggeri, där vi får prov- 
smaka öl och därefter till Gang-
stad Gårdsysteri för ostprovning. 
Vi åker till Holm och får lite egen 
tid innan vi kliver på båten mot 
Vennesund. Vi reser vidare med 
buss till Brønnøysund, där vi ska 
äta middag och övernatta.

Dag 3 (10 mil) En dag med flera 
båtturer i de vackra och drama-
tiska landskapen. Efter frukost 
åker vi till Horn, och vidare med 
båt ut till Igerøya på ön Vega, som 
finns med på Unescos Världsarvs-
lista. Vi gör en rundtur på denna 
fascinerande ö och ett besök på 

världsarvsutställningen i Nes. Vi 
lämnar tid för lunch och egen tid 
innan vi återvänder till Horn. Här 
bordar vi en båt mot Andalsvåg, 
där vi senare kliver på bussen mot 
Forvik. Härifrån går en båtresa 
till Tjøtta. Vi åker därefter till 
hotellet i Sandnessjøen och under 
vägen kan vi se den kända fjäll-
kedjan ”De syv søstre”. Middag  
på hotellet.

Dag 4 (34 mil) Frukost innan vi 
åker till Rognan och Polarsirkel-
senteret, där vi lämnar tid för 
lunch. Här finns en utställning om 
Polcirkeln, ett café med nordnorsk 
mat och en souvenirbutik. Polar-
sirkelsenteret ligger på gränsen 
till Saltfjellet-Svartisen National-
park, ett område med rikt växt- 
och djurliv samt flera fiskevatten. 
Här finns också ryska och jugo-
slaviska krigsminnesmärken från 
andra världskriget. Vi fortsätter 
till Norsk Luftfartsmuseum i Bodø 
där ett 40-tal flygplan och flera 
intressanta objekt visar oss den 
norska flyghistorien. Middag på 
hotellet i Bodø.

Dag 5 (36 mil) Efter frukost börjar 
resan genom den vackra fjäll- 
världen ner till Arvidsjaur, där vi 
ska övernatta. Under vägen gör vi 
stopp för fika och lunch. I Arjeplog 
besöker vi Silvermuséet, där en 
guide möter upp och berättar om 
alla vackra föremål. Middag på 
Hotell Laponia. 

Dag 6 Frukost. Idag åker vi ner  
till Kristineberg för ett besök i 
Underjordskyrkan, känd för sin 
historiska Kristusbild, samt Gruv-
muséet. Efter en guidning och fika 
fortsätter resan. Vi äter en avslut-
ningsmåltid i Umeå, innan vi når 
var och ens hemort.  

 

Sköna pärlor
i Trøndelag och Nordland

NYHET
        2020!      

6 DAGAR – AVRESEDAG 3/8

11 295:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båt- 
resor. Del i dubbelrum. Frukost och 
middag alla dagar. Kaffe med bröd 
resdagarna. Entréer, provningar och 
guidningar enligt program. Rese- 
ledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 2 160:-
VALUTA: Norska kronor
ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt 
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen. 

HOTELL:
Scandic Stiklestad, Verdal
Vår bedömning: ★★★
www.scandichotels.no

Thon Hotel Brønnøysund
Vår bedömning: ★★★
www.thonhotels.no

Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen
Vår bedömning: ★★★★
www.scandichotels.no

Scandic Havet, Bodø
Vår bedömning: ★★★★
www.scandichotels.no

Hotell Laponia, Arvidsjaur
Vår bedömning: ★★★★
www.hotell-laponia.se

De syv søstre

Med Vegaöarna
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FLYG. Följ med till Irland och upp-
lev hänförande natur, hundkapp-
löpning, afternoon tea och lokala 
traditioner. Vi besöker städer 
som Dublin och Kilkenny samt 
Cork med Blackrock Castle. 

Dag 1 (lördag 8 augusti) Avresa på 
morgonen ner till Arlanda, vari-
från SAS flyg till Dublin avgår kl. 
18.10. På nerresan har vi ätit mid-
dag på Rasta Tönnebro. Kl. 19.55 
landar vi och möts av en irländsk 
chaufför och buss som tar oss till 
vårt hotell, där en kvällsvickning 
väntar.

Dag 2 (25 mil) När vi ätit frukost 
lämnar vi Dublin och åker mot 
den medeltida staden Kilkenny.  
Här besöker vi det berömda 
Smithwick’s bryggeriet för en 
rundtur och provsmakning. Vi 
fortsätter till vårt hotell som  
ligger centralt i Kilford Arms.  
Nu har vi möjlighet att strosa  
runt lite innan vi äter middag. 
Därefter kan den som vill besöka 
de lokala pubarna.

Dag 3 (15 mil) Efter frukost går 
resan mot Cork. På vägen gör vi 
ett stopp i Newbridge och besöker 
den berömda kristallbutiken. Här 
tittar vi på vackra hantverk och 
kanske inhandlar något. Vi läm-
nar tillfälle för lunch innan vi 
fortsätter till vårt hotell i utkan-
ten 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 4 (5 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  
stannar vi ett tag och lämnar 
även tillfälle för lunch. Där- 
efter åker vi till trädgårds- 
centret Griffiths Garden Centre 
som har ett fantastiskt utbud  
av växter. Här går vi runt och  
tittar på de vackra blommorna 
och träden. Därefter får vi upp- 
leva ett riktigt Afternoon tea  
med snittar, scones, bakverk m.m. 
innan vi vänder åter till hotellet 
för middag.

Dag 5 (10 mil) Efter frukost möter 
en guide upp och tar oss på en 
rundtur i Cork där vi bl.a. får  
se Blackrock Castle. Efter guid-
ningen lämnar vi tid för lunch 
och shopping innan vi på efter-
middagen kliver bakåt i tiden och 
får uppleva riktig irländsk musik 
och traditionell dans. Den som vill 
får prova! Vi vänder åter till vårt 
hotell för middag.

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 

Irland
med stadspuls och lantromantik
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Irland

7 DAGAR – AVRESEDAG 8/8

16 535:-
I PRISET INGÅR: Buss- och flygresor.
Inkvartering i dubbelrum. Frukost 
och middag alla dagar. Entréer, prov-
ningar, lokalguider samt reseledares 
tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 2 460:-
VALUTA: Euro

ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt 
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen. 

HOTELL:
Red Cow Moran Hotel, Dublin            
Vår bedömning: ★★★★            
www.redcowmoranhotel.com        

Vienna Woods Hotel, Cork            
Vår bedömning: ★★★★
www.viennawoodshotel.com

The Kilfords Arms Hotel, Kilkenny
Vår bedömning: ★★★
www.kilfordarms.ie

 

till vårt hotell. På kvällen går vi  
på hundkapplöpning på den 
berömda Shelbourne Park Grey-
hound 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 
frukost har vi förmiddagen fri 

Dublin

för egna aktiviteter. Vi äter lunch 
innan vi åker till flygplatsen 
varifrån SAS flyg avgår kl. 14.20 
till Arlanda. Vi landar kl. 18.25 
och där möts vi av en Byberg & 
Nordinbuss och chaufför som 
tar oss till Tönnebro. Här äter vi 
lite kvällsmat innan vi fortsät-
ter resan tillbaka till respektive 
hemort. 

Greyhound Racing

Afternoon tea
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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 utflykter 
på plats.

Dag 1 (tisdag 11 augusti) Vi läm-
nar hemorten på morgonen och 
åker E4:an upp till Haparanda, 
där vi ska övernatta och äta 
middag. Under resan upp har vi 
stannat och fikat kaffe med 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 finska 
fjällvärlden och passerar orter 
som Övertorneå, Muonio, Karesu-
ando m fl. Lunch och fikapauser 
tar vi efter vägen. Vi kommer 
fram till Tromsø på kvällskvisten 
och där väntar Clarion Hotel The 
Edge med en trerätters middag. 
När vi ätit oss mätta kan den  
som vill sitta kvar på hotellet  
eller passa på att ta en kvälls- 
promenad. Därefter stiger vi  
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. Vi kommer till Harstad på 
morgonen och här kan vi se Tron-
denes kyrka, ett av Norges kultur-
arv från den sena medeltiden, när 
vi går mot Risøyrenna en grund 
passage endast 7 meter djup. Den 
grävdes ut speciellt för Hurtig- 
ruten på 1920-talet för att få en 
genväg mellan Harstad och Sort-
land. Man kan se sandbankarna 
genom det klara, gröna vattnet. 

Ögrupperna i Lofoten och Vester-
ålen bjuder på några av de mest 
fantastiska 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 
Sortland och Stormarknes, där 
Hurtigruten grundades för över 
120 år sedan. 

När vi sedan fortsätter söderut 
ser det ut som om vi är på väg 
rakt in i en fjällvägg, men kapte-
nen hittar enkelt öppningen och 
tar oss genom det smala Raft- 

sundet. Denna 2 mil långa passa-
ge mellan Vesterålen och Lofoten 
kantas av upp till 1 000 meter 
höga fjäll. 

Nu är vi framme vid den spekta-
kulära Trollfjorden, som bara är  
2 km lång och 100 meter bred.  
Om vädret tillåter och vi har till-
räckligt 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 havsörnens 
rike. Längst in i den trånga fjor-
den 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 fort- 
sätter vi till Stamsund, där vi  
kan beundra de mäktiga topp- 
arna på den enorma Lofots- 
väggen. På kvällen lämnar vi 
Lofoten och sätter kursen mot 
fastlandet.

Bild: Hurtigruten

Hurtigrutkryssning
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Hurtigrutkryssning

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 Helgelands-
kusten passerar vi hundratals 
holmar, bördig jordbruksmark  
och branta granitväggar. Från 
däck kan vi se det unika fjället 
Torghatten (258 meter över havet) 
som är känd för sitt karaktäris-
tiska hål på mitten. Hålet är 160 
meter långt, 35 meter högt och  
20 meter brett och skapades  
under istiden. 

En annan höjdpunkt är fjällkedjan 
De Syv Søstre, sju fjäll som är  
mellan 900 och 1 100 meter höga. 
Det är lätt att förstå hur dessa 
”systrar” har inspirerat forntidens  
folksagor. Enligt sägnen var dessa  
sju trollsystrar 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 vänt- 
ade. Han följde efter systrarna 
som flydde söderut längs kusten 
med flera troll efter sig som  

antingen ville fånga eller rädda 
dem. När gryningen kom och 
solen gick upp förvandlades både 
systrarna och deras förföljare 
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 idyllisk gammal handelsplats, 
innan vi seglar till Sandnessjøen. 

De Unescolistade Vegaöarna  
ligger alldeles i närheten. Detta 
unika kulturlandskap består av 
ett dussintal öar. Ögruppen ham-
nade på Unescos världsarvslista 
på grund av det unika samspelet 
mellan lokalbefolkningen och 
ejderfåglarna. 

På en valfri utflykt mellan Sand-
nessjøen och Brønnøysund får  
du uppleva den spännande bland-
ningen av kultur, natur och  
arkitektur. Besök museet i Alsta-
haug som är tillägnat Petter Dass 
(1647–1707), en av dåtidens främ-
sta poeter. Museet består av flera 
utställningar och byggnader, den 
äldsta är den gamla prästgården 
från mitten av 1700-talet. Museet, 
kyrkan och kyrkogården är  
kulturminnesskyddade.

Dag 5 Frukost innan vi kommer 
till Trondheim kl. 06.30. Nu börjar 
vi resan hem till respektive hem- 
ort och efter uppehåll för lunch/
middag och fika från bussen är vi 
åter hemma på eftermiddagen.

5 DAGAR – AVRESEDAG 11/8

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: 435:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 2 300:-
VALUTA: Norska kronor

ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt 
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen. 

Tilldelning av hytter sker vid  
ankomst till Hurtigruten. Samtliga 
hytter är ospecificerade.

Obs! Utflykter från kryssningen  
ingår ej, men kan bokas ombord  
på båten. 

HOTELL: 
Haparanda Stadshotell
Vår bedömning: ★★★
www.haparandastadshotell.se

Raftsundet Bild: Agurtxane Concellon
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med Passionsspelen
Oberammergau

BUSS. Följ med på en resa till de 
berömda Passionsspelen i byn 
Oberammergau i södra Bayern, 
ett unikt skådespel om Jesu liv 
som spelats sedan 1600-talet 
och som vart tionde år lockar 
människor från hela världen till 
byn. Vi besöker även blomsterön 
Mainau i Bodensjön och stor- 
städerna München och Berlin. 

Dag 1 (lördag 15 augusti)  
Avresa från respektive hemort  
under morgonen. Vi stannar och 
dricker morgonkaffe på lämp-
ligt ställe innan vi fortsätter ner 
till Rasta Tönnebro, där vi äter 
frukost. Därefter åker vi vidare 
söderut och nästa stopp blir i  
Örebrotrakten där vi stannar  
för ytterligare en paus och lite  
fika från bussen. Nu återstår  
bara den sista biten ner till Göte- 
borg, varifrån färjan till Kiel 
avgår kl. 17.45. Vi checkar in i  
våra hytter och äter därefter  
av den goda buffén ombord.

Dag 2 (60 mil) Vi äter frukost 
innan vi börjar vår resa genom 
Tyskland. Vi passerar bland annat 
Bremen, Düsseldorf och Bonn 

innan vi kommer till Winningen, 
där vi ska äta middag och över-
natta. Under dagen har vi stannat 
för lunch och fika från bussen. 

Dag 3 (48 mil) Efter frukost 
fortsätter vi resan söderut förbi 
staden Stuttgart bland annat.  
Vi stannar för både fika och  
lunch efter vägen och kommer 
därefter fram till Bodensjön och 
den vackra staden Bregenz, där 
hotellet väntar med god mat och 
sköna sängar. Här ska vi bo i två 
nätter.

Dag 4 (14 mil) Vi lämnar Bregenz 
efter frukost och åker till en av 
resans höjdpunkter, blomsterön 
Mainau. Här får vi beundra blom- 
sterprakten i de vackra anlägg-
ningarna och njuta av en fan- 
tastisk växtlighet innan vi åker 
åter till hotellet. Nu kan var och 
en spendera eftermiddagen efter 
eget tycke och smak i den mysiga 
staden. Middag äter vi på hotellet.

Dag 5 (18 mil) Efter frukost läm-
nar vi Bregenz och åker till  
vintersportorten Garmisch-
Partenkirchen som bland annat 

är känd för att vara en av arran- 
görerna för den tysk-österrikiska 
backhopparveckan. Här stannar 
vi och tar en titt på staden som 
har ca 26 000 invånare och om-
ringas av höga bergstoppar och 
vacker alpnatur. Vi lämnar tillfälle 
för lunch innan vi fortsätter mot 
dagens mål, Oberammergau, som 
är en mytomspunnen bayersk by 
med ca. 5000 invånare. Eftermid-
dagen fri innan vi äter middag. 
Här ska vi bo i två nätter. 

Dag 6 Frukost på hotellet och 
förmiddagen är fri för egen tid. 
Under eftermiddagen är det dags 
för resans andra höjdpunkt, de 
berömda Passionsspelen som 
uppförs på byns teater. Människor 
från hela världen kommer, vart 
tionde år, hit för att uppleva detta 
unika spel. Historien om spelen 
sträcker sig ända tillbaka till 1633, 
då invånarna i den lilla byn drab-
bades av pesten. Man lovade då 
att om man skonades skulle man 
vart tionde år uppföra ett spel om 
Jesu liv och lidande, ett löfte som 
infriades första gången året där-
på. Passionsspelen i Oberammer-
gau måste upplevas och ger hos 

Vart 10:e år        
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Oberammergau

de flesta ett bestående och djupt 
intryck. På ett estetiskt och folk-
ligt sätt framförs Jesu historia av 
ortsbefolkningen, ackompanjerad 
av vacker musik. Den magnifika 
teatern, som är en friluftsteater 
med ett täckt auditorium, rymmer 
ca 4 500 personer. För att skapa 
en så autentisk upplevelse som 
möjligt får inte spelens deltagare 
klippa eller raka sig under året 
som passerat. Teatern har en 
bra akustik och man hör lika bra 
oavsett var man sitter. I pausen 
serveras vi en trerätters middag. 
När föreställningen är slut åter-
vänder vi till vårt hotell.

Dag 7 (24 mil) När vi ätit frukost 
stiger vi på bussen och åker till 
München, där en guide möter upp 
och visar oss det mesta och det 
bästa som staden har att erbjuda. 
Efter guidningen lämnar vi tid för 
lunch innan vi fortsätter till  
dagens mål, Niederaltaich, och 
här äter vi middag och övernattar.

Dag 8 (56 mil) Efter frukost fort-
sätter vi resan norrut mot Berlin, 
där vi ska övernatta. Vi lämnar 
tid för fika och lunch under dagen. 
Middag på hotellet.

Dag 9 (35 mil) Frukost. I Berlin 
finns alltid något nytt att upp-
täcka och idag möter en guide 

upp och visar oss runt i den 
intressanta staden. Vi fortsätter 
därefter mot Kiel, varifrån Stena 
Lines färja avgår kl. 17.45 till  
Göteborg. Vi inkvarterar oss i 
våra hytter innan vi äter av den 
goda middagsbuffén. Kvällen är 
Er!

Dag 10 Efter en god frukost går  
vi iland och påbörjar resan norr-
ut. Med stopp för fika och lunch 
kommer vi så småningom till  
Tönnebro, där vi äter en tvårät-
ters avslutningsmiddag. Nu åter-
står bara den sista etappen hem 
till var och ens hemort.

10 DAGAR – AVRESEDAG 15/8

19 880:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båtresor.
Del i tvåbäddshytt samt dubbelrum.
Frukost och middag alla dagar. Kaffe 
med bröd alla resdagar. Utflykter, en-
tréer, lokalguider, biljett till Passions-
spelen. Reseledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 2 380:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 350:-
VALUTA: Euro

ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt  
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen. 

HOTELL:
Hotel Moselblick, Winningen                
Vår bedömning: ★★★★             
www.hotel-moselblick.de                        
                
Gasthof Lamm, Bregenz    
Vår bedömning: ★★★
www.lamm-bregenz.com            
 

Hotell i Ammergauer alpområdet    
Ospecificerat boende på pensionat/Inn
Vår bedömning: ★★★ alt. ★★★★

Gäste- und Tagungshauses St Pirmin, 
Niederalteich
Vår bedömning: ★★★
www.klosterhof-niederaltaich.de

Hotell Berlin    
Vår bedömning: ★★★★
www.hotel-berlin.de

NYHET
        2020!      

 © Passion Play Oberammergau 2020
Blomsterön Mainau

Vart 10:e år        
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BUSS. På den här resan besöker 
vi två av Europas vackraste dal-
gångar, Rhendalen och Mosel- 
dalen. Här finns underbar natur, 
vinodlingar och riddarborgar  
så långt ögat kan nå. Vinerna  
härifrån tillhör Tysklands främ-
sta, särskilt de vita vinerna av 
den förnämliga rieslingdruvan. 

Dag 1 (torsdag 27 augusti)  
Vi startar från respektive hemort  
på morgonen och åker ner till 
Tönnebro, 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 inkvarterar vi oss i våra 
tvåbäddshytter innan vi äter mid-
dagsbuffé.

Dag 2 (63 mil) Frukost ombord 
innan vi påbörjar resan söderut. 
Via Hamburg, Kassel och Frank-
furt kommer vi fram till Rüdes-
heim am Rhein sen eftermiddag. 
Rüdesheim är en trevlig vinby 
som bjuder på livsglädje i vinets 
tecken. Hit kommer besökare  
från hela världen för att roa sig  
på vinstugorna längs den klas- 
siska nöjesgatan Drosselgasse. 
I närheten slingrar sig Rhen 

genom ett av Europas vackraste 
flodlandskap. Vinodlingarna klätt-
rar uppför branta sluttningar och 
ovanför de rofyllda små städerna 
tronar romantiska riddarborgar. 
Vi tar in på Hotel Lindenwirt och 
här ska vi bo i två nätter. Middag- 
arna 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 hotellet. Där går vi ner i hotell- 
källaren ”Drosselkeller” och prov-
smakar tre sorters viner innan vi 
fräschar upp oss inför middagen.

Dag 4 (20 mil) Frukost. Nu är det 
dags för en annan av höjdpunk-
terna under resan. Vi bordar en  
av de klassiska Rhenbåtarna för 
en både avkopplande och spekta-
kulär tur på Rhen. Vi njuter av ut-  
sikten mot vinbergen som sluttar 
ner mot floden. Från fartygs- 
däcket beundrar vi panoramat 
över den sägenomspunna klippan 
Loreley och en mängd stor- 
slagna vyer över urgamla byar 
och mäktiga borgar. 

I St. Goarshausen väntar vår buss 
på kajen. Nu åker vi upp på klip-
pan och får en fantastisk utsikt 
över floden. Efter paus för lunch 
fortsätter vi färden till den vackra 
och romantiska staden Cochem 
där vi ska övernatta i två nätter. 
Vi befinner oss i Cochem precis 
under den årliga vinfestivalen.  
Det bjuds på goda viner, dans, 
underhållning samt glada och 
trevliga människor. En vinfesti-
val i Moseldalen är helt enkelt en 
riktig fest och kvällen avslutas 
med ett spektakulärt fyrverkeri! 
Middag på hotellet.

Dag 5 (2 km) Efter frukost beger  
vi oss till den populära turist- 

Rhen och Mosel
med vinfestival
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attraktionen Reichsburg Cochem 
som ligger på en enastående kulle 
ca. 100 meter över floden Mosel. 

Idag är slottet fortfarande väl- 
utrustat med renässans- och  
barockmöbler som noggrant  
samlades in av familjen Ravené. 
Här berättar en guide den intres-
santa 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.

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 värdshuset i Tönnebro, där vi 
serveras en tvårätters middag.  
Nu återstår bara den sista  
etappen till var och ens hemort.

7 DAGAR – AVRESEDAG 27/8

10 985:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båt- 
resor, del i tvåbäddshytt, inkvart- 
ering i dubbelrum. Frukost och  
middag alla dagar samt kaffe med 
bröd resdagarna. Lunch dag 3.  
Entréer, provningar och guider  
samt reseledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 720:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 250:-
VALUTA: Euro

ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt 
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen. 

HOTELL:
Hotel Lindenwirt, Rüdesheim am 
Rhein            
Vår bedömning: ★★★            
www.lindenwirt.com            

Hotel Noss, Cochem
Vår bedömning: ★★★
www.hotel-noss-cochem.de

Reichsburg Cochem 

 Rüdesheim
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Mosel

FLYG. Vi besöker de klassiska  
resmålen Edinburgh och Inver-
ness samt de vackra Orkney-  
öarna som numera finns med  
på Världsarvslistan.
 
Dag 1 (tisdag 1 september) Avresa 
på natten mellan den 31 augusti 
och 1 september från respektive 
hemort. Vi åker ner till Tönnebro, 
där vi äter frukost innan vi fort-
sätter ner till Arlanda varifrån 
SAS flyg till Edinburgh avgår kl. 
12.05. Vi landar kl. 13.20 (lokal tid) 
och åker till vårt hotell i Edin-
burgh, där vi ska övernatta. Efter-
middagen fri fram till kl. 19.30 då 
vi äter middag på en närliggande 
restaurang.

Dag 2 (25 mil) Efter frukost gör  
vi en rundtur med lokalguide.  
I den skotska huvudstaden finns  
sevärdheter som det mäktiga 
Edinburgh Castle, huvudgatan  
The Royal Mile och St Giles- 
katedralen. Vi lämnar tillfälle  
för lunch innan vi reser vidare 
norrut mot Inverness som vi  
når under tidig kväll. Vi checkar 
in på hotellet, där vi ska bo i två 
nätter. Middag på kvällen.

Dag 3 (15 mil) Frukost. Idag gör 
vi en utflykt till floden Spey som 
flyter norr om bergskedjan Cairn-
gorms. I flodens närområde finns 
närmare 50 whiskydestillerier  
som tillverkar sina egna Single 
Malt whiskys. Vi ska besöka Glen 
Moray Distillery, där vi får en  
visning samt tillfälle att prov- 
smaka deras whisky. 

Under eftermiddagen återvänder 
vi till Inverness och får tid att  
uppleva högländernas huvudstad 
på egen hand. Middag på hotellet.  

Dunrobin Castle

Dag 4 (18 mil) Frukost innan vi 
sätter oss i bussen för dagens 
etapp. Vi korsar Beauly Firth och 
följer kusten till Dunrobin Castle 
som var högsäte för hertigen av 
Sutherland. Vi stannar för att ta 
en titt på ett tjugotal av slottets 

189 rum innan vi får tid att besö-
ka de underbara trädgårdarna. 
Vi lämnar tid för lunch innan vi 
fortsätter norrut förbi Helmsdale 
och Wick till Thurso, där vi inkvar-
terar oss på hotellet. Här ska vi 
bo i två nätter. Middag äter vi på 
hotellet.

Dag 5 (10 mil) Efter frukost åker  
vi den korta biten till Gills Bay  
där färjan till Orkney väntar. 
Orkney består av ungefär 70 öar 
och här finns fler arkeologiska 
lämningar än någon annanstans 
i Storbritannien. Djurlivet här 
är mycket rikt, med bland annat 
betydande kolonier av sjöfåglar. 
Båten lägger till på ön South 
Ronaldsay och vi fortsätter mot 
huvudön Mainland. 

Lunnefågel

med Orkneyöarna
Skottland

Loch Eriboll
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Skottland

Vi stannar till på den lilla ön  
Lamb Holm och beundrar Italian  
Chapel, ett vackert utformat 
kapell som byggdes av italienska 
krigsfångar under andra världs-
kriget.  

Orkneys huvudort är Kirkwall  
och här stannar vi för att titta  
lite närmare på den imponerande  
St. Magnus Cathedral, det mäk-
tigaste minnesmärket över det 
nordiska styret på Orkney.  

Skara Brae

 
Vi besöker också Skara Brae, en  
ca 5 000 år gammal stenby som 
fram till mitten av 1800-talet låg 
begravd i sand men som uppen-
barade sig efter kraftiga stormar. 
Här ser vi också den mytom- 
spunna stenformationen Ring  
of Brodgar, en av huvudattraktio-
nerna på Orkney. Efter en heldag 

på Orkney tar vi oss tillbaka till 
Thurso för en gemensam middag.

Dag 6 (22 mil) När vi ätit frukost 
åker vi västerut mot Durness. 
Vägen går genom Skottlands 
mest glesbefolkade områden. Vi 
passerar bland annat viken Loch 
Eriboll. Under eftermiddagen når 
vi fiskebyn Ullapool som ligger 
på en liten halvö i Loch Broom. Vi 
checkar in på vårt hotell och äter 
en gemensam middag på kvällen.

Dag 7 (35 mil) Frukost innan vi 
börjar resan mot Edinburgh. 
Under förmiddagen passerar vi 
Inverness och Cairngorms. Vi 
stannar och lämnar tid för att  
äta lunch i den naturskönt be-
lägna byn Pitlochry. Under sen 
eftermiddag når vi Edinburgh,  
där vi tar in på samma hotell  
som vid ankomsten. Middag på 
restaurang. 

Dag 8 Frukost och egen tid innan 
vi samlas för avfärd mot flyg- 
platsen utanför Edinburgh, vari- 
från SAS flyg avgår kl. 14.10 till 
Arlanda. Här möts vi av vår buss 
som tar oss vidare till Tönnebro, 
där vi äter en tvårätters av- 

slutningsmiddag innan vi fort-
sätter resan hem till var och ens 
hemort.

NYHET
        2020!      

Ring of Brodgar

8 DAGAR – AVRESEDAG 1/9

16 985:-
I PRISET INGÅR: Buss- och flygresor. 
Inkvartering i dubbelrum. Frukost 
och middag alla dagar. Utflykter, 
whiskyprovning, guider enligt pro-
gram samt reseledares tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 2 860:-
VALUTA: Pund

ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt 
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
Ibis Edinburgh Centre South Bridge
Vår bedömning: ★★★
www.accorhotels.com

Royal Highland Hotel, Inverness
Vår bedömning: ★★★
www.royalhighlandhotel.co.uk

Muthu Royal Thurso Hotel            
Vår bedömning: ★★★            
www.muthuhotels.com            

Hotel Royal, Ullapool
Vår bedömning: ★★★★
www.royalhotelullapool.co.uk



         36

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, välkända Cinque Terre, 
Florens och Milano samt prova 
vin och lokala delikatesser. 

Dag 1 (söndag 6 september) 
Avresa natten mellan den 5 och 6 
september ner till Arlanda. Fly-
get med SAS till Milano avgår kl. 
11.05. På resan ner har vi stannat 
och ätit frukost på Rasta Tönne-
bro. Lunch intas på egen hand på 
Arlanda eller ombord på flyget. 
Kl. 13.45 landar vi och möts av 
en italiensk förare och buss som 
ska ta oss till Montecatini. Vi åker 
söderut och passerar Piacenza på 
vägen ner mot Medelhavet och La 
Spezia. Vid 19-tiden är vi framme  
i Montecatini Terme och vårt 
hotell, där vi ska bo i fem nätter. 
Middag på hotellet.  

Dag 2 (10 mil) Efter frukost  
beger vi oss på en heldagsutflykt 
till Florens, en stad som har allt 
att erbjuda. Vackra välbevarade 
byggnader från medeltiden och 
gator som sett likadana ut sedan 

1300-talet. Staden där personer 
som Leonardo da Vinci, Dante  
och Michelangelo verkat. Ett  
otroligt kulturarv av historia, 
konst och arkitektur såväl som 
mat och dryck samt goda shop-
pingmöjligheter. Vår lokalguide  
tar oss med på en guidning till  
fots och berättar allt av intresse 
om denna spännande stad. Där- 
efter lämnar vi tid för lunch och 
lite egen tid innan vi vänder  
åter till Montecatini Terme och 
hotellet.
 

Dag 3 (20 mil) Frukost. Idag be- 
söker vi nationalparken Cinque  
Terre som är ett av Italiens  
vackraste besöksmål. De fem 
pittoreska byarna är byggda på 
klippor och sluttningar vid det 
azurblå havet och omgärdas av 
terrassodlingar. Vi tar bussen 

till La Spezia där vår lokalguide 
möter upp. Här tar vi tåget vidare 
till Riomaggiore som är en av de 
välkända, kuperade och pittoreska 
byarna. Under dagen ges tillfälle 
till lunch. I den lilla charmiga byn 
Manarola kan vi sedan strosa 
runt en stund innan vi tar trap-
porna ner till vår båt som angör 
vid klipporna. Vi gör en båttur 
längs en del av Cinque Terre- 
kusten och kan på så sätt beundra 
de små pastellfärgade byarna som 
klättrar på de ojämna klipporna. 
Efter båtturen återvänder vi till 
La Spezia och vår buss som efter 
en innehållsrik heldag tar oss 
tillbaka till vårt hotell där vi äter 
middag. (Obs! På grund av väder 
och vind kan programmet komma 
att justeras något, ev. ändringar 
meddelas på plats).

Dag 4 Frukost på hotellet. Idag  
har vi möjlighet att utforska  
Montecatini Terme, vår trevliga 
stad på egen hand. Det finns  
härliga promenadstråk, man  
kan kika runt i stadens många 
mysiga butiker, äta en riktig  
italiensk lunch eller läsa en  
god bok i någon av de fina träd-
gårdarna eller parkerna. 

- mat, vin och vyer
Toscana 
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Kanske vill man bara ligga och 
njuta av värmen vid hotellpoolen. 
På kvällen äter vi middag i medel-
tida byn Montecatini Alto, med sin 
hänförande utsikt över staden. Vi 
tar bergbanan, Funicolare, upp till 
restaurangen. Efter den utsökta 
middagen tar vi bergbanan till- 
baka ner till vårt hotell. 

Dag 5 (11 mil) Frukost. En dag med 
besök i Pisa som är en av Italiens 
äldsta städer och kanske mest 
känd för sitt lutande torn. Vår 
lokalguide berättar allt om denna 
stad. 

 
 

 

 

Lunch äter vi på trivsamma vin-
gården Fattoria il Poggio i Monte-
carlo, där vi får visat för oss hur 
det går till att framställa olivolja. 
Till lunchen får vi prova på både 
gårdens vita och röda viner samt 
provsmaka deras egenprodu- 
cerade olivolja och balsamvinäger. 
Det finns möjlighet att handla i 
gårdsbutiken för den som önskar. 
Efter en intressant dag åter- 
vänder vi till vårt hotell där vi  
har lite tid att kanske ta en prome-
nad innan det är dags för middag.      

Dag 6 (35 mil) Efter frukost packar 
vi in väskorna i bussen och reser 
vidare mot Milano. Vi gör uppe- 
håll i Parma och får där prova 
både parmaskinka och parmesan-
ost. Det är något speciellt med att 
prova dessa fantastiska italienska 
delikatesser i dess rätta miljö. Där- 
efter äter vi lunch och fortsätter 
sedan till Milano, där en lokal- 
guide möter upp för att visa oss 
den gamla citykärnan med den  
imponerande katedralen bland 
annat. Efter guidningen åker vi  
till vårt hotell och här ska vi  
övernatta och äta middag. 

Dag 7 Frukost. Vi åker till flyg- 
platsen, varifrån flyget till  
Arlanda avgår kl. 12.55. Möjlighet 
till lunch finns på flygplatsen eller 
ombord på planet. Vi landar kl. 
15.35 där en Byberg & Nordinbuss 
väntar på att ta oss till respek- 
tive hemort. Vi äter en tvårätters 
avslutningsmiddag i Tönnebro 
och summerar intrycken från en 
smakrik och intressant resa.

San Gimignano

Manarola, Cinque Terre

Pisa

7 DAGAR – AVRESEDAG 6/9

16 465:-
I PRISET INGÅR: Buss-, tåg- och 
flygresor. Inkvartering i dubbelrum. 
Frukost och middag alla dagar samt 
lunch dag 5. Utflykter, guider, prov-
ningar enligt program. Reseledares 
tjänster.
ENKELRUMSTILLÄGG: 1 310:-
VALUTA: Euro
ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt 
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen. 
HOTELL:
Grand Hotel Nizza et Suisse,  
Montecatini Terme
Vår bedömning: ★★★
www.grandhotelnizza.it

Ibis Milano Centro Hotel, Milano
Vår bedömning: ★★★
www.accorhotels.com
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med Salzburg och Grossglockner
Hänförande Alperna 

FLYG. Sommaren i Alperna är 
något alldeles speciellt med sina 
gröna ängar, klarblåa vatten 
och snötäckta bergstoppar. Vi 
bor i alpstaden Zell am See och 
kombinerar fantastiska natur-
upplevelser med intressanta och 
spännande utflykter. 

Dag 1 (fredag 18 september)  
Avresa natten mellan den 17 och 
18 september ner till Arlanda.  
Flyget med Lufthansa till Mün-
chen avgår kl. 11.50. På resan  
ner har vi stannat och ätit frukost 
på Rasta Tönnebro. Lunch intas 
på egen hand på Arlanda eller 
ombord på flyget. Kl. 15.00 landar 
vi och möts av en österrikisk  
förare och buss som ska ta oss 
till Zell am See. Vid 18-tiden är 
vi framme i Zell am See och vårt 
hotell, där vi ska bo i fem nätter. 
Middag på hotellet.  

Dag 2 (30 mil) Frukost innan vi 
beger oss ut på en av våra mest 
uppskattade utflykter med under- 
bara naturupplevelser och ett 
storslaget panorama över de 
mäktiga bergen och glaciärerna. 
Vi lämnar Zell am See och efter 

1,5 timme tar vi en liten paus för 
att beundra utsikten. Därefter 
beger vi oss vidare upp till Franz 
Joseph Höhe. Där gör vi ett längre 
uppehåll och har möjlighet att äta 
lunch med en storslagen vy över 
Österrikes högsta berg, Gross-
glockner 3 798 m ö h, och dess 
enorma glaciärfall. Efter en härlig 
dag i fantastiskt landskap vänder 
vi åter till Zell am See och vårt 
hotell där vi äter middag.  

Grossglockner

Dag 3 Vi njuter av den goda  
frukostbuffén. Därefter har vi 
dagen fri för egna aktiviteter.  
Idag kan vi bara strosa runt i  
den pittoreska byn eller göra en 
egen vandring i de vackra om- 
givningarna. På kvällen samlas  
vi till gemensam middag på  
hotellet.

Dag 4 (25 mil) Frukost. Idag ska vi 
göra en heldagsutflykt till vackra  
Salzburg som är Mozarts hem-
stad och en av Europas verkliga  
barockpärlor (kallas även Nord- 
ens Rom). Staden är belägen drygt  
1,5 timmes bussfärd från Zell am 
See. Salzburg uppfördes under 
tidig medeltid och ligger vackert 
vilande vid foten av Europas  
största medeltida fästning, 
Hohensalzburg. Vår guidade tur 
går genom gamla stans sling- 
rande gränder, längs shopping- 
gatan ”Getreidegasse” och  
Mozarts födelsehus. Tid finns  
också för ett mysigt cafébesök 
med Apfelstrudel. På eftermid-
dagen vänder vi åter hemåt och 
middagen äter vi på vårt hotell.

Apfelstrudel
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Hänförande Alperna 

Zell am See

Dag 5 (17 mil) Efter frukostbuffén 
ska vi göra en heldagsutflykt.
Vi börjar med att besöka Hitlers 
ökända Örnnäste, en bergsanlägg-
ning där nazisttopparna träffades 
och fattade beslut under andra 
världskriget. Vi får en spännande 
guidning i byggnaden. Vi kommer 
också att kunna njuta av den hän-
förande panoramautsikten över 
regionens bergiga landskap.

Vi ska även ut på en båttur på  
sjön Königssee som ligger vackert  
inbäddad mellan klippor och berg.  
Den elektriska båten puttrar  
sakta ut på sjön. Branta berg- 

väggar omger oss och en stund 
in i båtfärden stannar motorerna 
för att vi riktigt ska kunna njuta 
av tystnaden och ta in det mag-
nifika landskapet. Kaptenen tar 
fram en trumpet för att spela för 
oss och tonerna studsar mellan 
bergen. 

Alperna, med en båt på en stilla 
sjö som spellokal, är onekligen en 
sällsam upplevelse. Efter en upp-
levelserik dag vänder vi åter till 
hotellet där vi serveras middag. 

Dag 6 Frukost och en lugn för- 
middag där vi hinner strosa en 
sista gång i vackra Zell am See 

och luncha på egen hand innan  
vi packar ihop och åker till flyg-
platsen. Lufthansas flyg från 
München till Arlanda avgår kl. 
15.30 och landar kl. 17.40. När vi 
kommer fram väntar en Byberg  
& Nordinbuss med chaufför som 
ska ta oss den sista biten hem. Vi 
stannar i Tönnebro för en avslut-
ningsmåltid. Här kan vi summera 
våra intryck från en hänförande 
alpresa innan vi skiljs åt för denna 
gång.   
 

6 DAGAR – AVRESEDAG 18/9

15 780:-
I PRISET INGÅR: Buss- och flygresor, 
inkvartering i dubbelrum. Frukost 
och middag alla dagar. Utflykter och 
entréer enligt program. Reseledares 
tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 625:-    
VALUTA: Euro
ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt 
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen. 

HOTELL:
Hotel Grüner Baum Zell am See
Vår bedömning: ★★★★            
www.gruener-baum.at    

NYHET
        2020!      

Kehlsteinhaus, Örnnästet

Salzburg
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BUSS. Följ med på en fantastisk 
resa i vinets och smakernas  
tecken bland vingårdar, cham-
pagnehus och magnifika land-
skap. En resa för dig som älskar 
god mat och dryck!

Dag 1 (lördag 19 september)  
Avresa från respektive hemort  
på morgonen. Vi åker ner till  
Tönnebro, där vi äter frukost  
innan vi fortsätter färden vidare 
ner till Göteborg och Stena Line. 
Under nerresan har vi gjort stopp 
för att sträcka på benen och fika 
från bussen. Vi checkar in på  
båten och inkvarterar oss i våra 
hytter innan vi äter middag om-
bord. 

Dag 2 (57 mil) Efter en stor sjö-
frukost börjar resan ner genom 
Tyskland. Vi passerar Hamburg, 
Hannover och Frankfurt innan  
vi kommer fram till Bad Hom- 
burg, där vi ska bo en natt.  
Under dagen har vi lämnat tid  
för lunch, korta pauser och kaffe 
från bussen. Middag på hotellet.

Dag 3 (47 mil) Frukost på hotellet. 
I dag besöker vi vingården Dr. 
Pauly-Bergweiler i Bernkastel och 
får prova fem sorters viner. Efter 
provsmakningen följer vi floden 
Mosel, med flera kända vingårdar, 
och beskådar de många vinfälten 
som klänger sig fast längs flodens 

branta sluttningar. Vi passerar 
Tysklands äldsta stad Trier och 
åker vidare mot Luxemburg. Här 
stannar vi och gör ett uppehåll 
för lunch innan vi åker vidare och 
passerar gränsen till Frankrike på 
eftermiddagen. Orter som Metz 
och Verdun skymtar förbi innan 
vi når champagnens huvudort, 
Reims. Här bor vi två nätter.  
Middag på hotellet.

Dag 4 (5 mil) Efter frukost visar en 
lokalguide oss runt i Reims. Där- 
efter är det dags för ett besök på 
det välkända champagnehuset 
Mumm. Här får vi se tillverkning, 
den enorma källaren och av- 
slutar med ett glas champagne. 
Väl här på plats kanske det lockar 
att investera i en flaska av den  
eleganta drycken? Vi vänder åter 
till vårt hotell och nu har var och 
en möjlighet att utforska Reims  
på egen hand. Vi avslutar dagen 
med middag på en restaurang 
med franska förtecken. 

Dag 5 (44 mil) Vi lämnar Reims 
efter frukost och åker i riktning 
mot Loiredalen. Vi passerar bland 
annat Paris och Orleans. Vi stan-
nar för lunch på någon trevlig 
plats innan vi når staden Tours 
och vårt hotell, där vi stannar i 
två nätter. Middag på hotellet.
             

Dag 6 (16 mil) Efter frukost går 
färden till Villandry och slottet 
Chateau de Villandry i Loireda-
len, där vi ska få en guidad tur av 
både slott och parkanläggning. 
Slottets historia går tillbaka till 
1400-talet och parken anses vara 
en av de bäst bevarade renässans-
parkerna i världen. 

Vi fortsätter till Chinon, där vi 
besöker vingården Couly-Dutheil 
i Loiredalen. Vi får en genomgång 
av vinkällaren och avslutar med 
en provsmakning av fem olika 
viner. Vi vänder åter till hotellet 
för att vila lite innan vi tar oss 
till Restaurant La Cave i Mont-
louis-sur-Loire. Restaurangen är 
belägen i en förtrollande grott- 
miljö och maten håller mycket  
hög klass. Efter en händelserik 
dag återvänder vi till hotellet för 
en god natts sömn.

Dag 7 (33 mil) Frukost. I dag går 
färden norrut mot Normandie.  
Vi passerar staden Le Mans, känd 
för sin racerbana, och i Lisieux 
äter vi gemensamt en tvårätters 
lunch. Normandie är bland  
annat känt för sin ost och cider 
och vi stannar till i Cormeilles  
och besöker Distillerie Busnel. De 
har tillverkat cider och calvados 
sedan 1820. Cidern var dock om-
skriven redan på antiken. Bland 
annat drack vikingarna cider ut-

NYHET
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genom Frankrike och Tyskland
En smakrik resa 
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genom Frankrike och Tyskland
En smakrik resa 

blandat med öl. Vi får prova båda 
dryckerna samt några typiska 
ostsorter från Normandie. När  
vi är klara med provningarna 
fortsätter vi till hamnstaden Le 
Havre som är dagens slutmål. Vi 
checkar in i våra rum innan vi 
äter middag. 

Dag 8 (52 mil) Vi börjar dagen med 
frukost innan vi startar resan mot 
Holland och Maastricht, landets 
äldsta stad, där vi ska besöka en 
vingård. Vi gör uppehåll för lunch 
och fika från bussen innan vi kom-
mer till Hollands första vingård i 
modern tid. Här fanns redan  
under romartiden vinodlingar, 
men under århundraden satsades 
det mer på jordbruk. Först 1970 
öppnade Wijngaard Apostel- 
houeve och här får vi möjlighet 
att prova gårdens viner och se 
vinproduktion i modern tappning. 
Efter visningen åker vi till Aachen, 
där vi ska övernatta och äta  
middag.    

Dag 9 (38 mil) Efter frukost börjar 
vi bussresan norrut. Vi kör in i 
Tyskland och passerar Ruhr- 
området, Münster och Osnabrück 
innan vi når Bremen och vårt  
hotell. Staden hade en framträd-
ande roll under Hansan på medel-
tiden. Under resan norrut stannar 
vi för lunch och kaffe från bussen. 
Väl framme har vi tid att ta en 
egen titt på staden innan vi äter 
middag på hotellet.
                
Dag 10 (21 mil) Sovmorgon och 
frukost. Resan fortsätter och vi 
kommer förbi Hamburg ännu en 
gång. Om tiden medger tar vi en 
busstur in i staden och ser några 
av Hamburgs sevärda platser. 
Sista sträckan på tysk mark blir 
till Kiel, där vi gör ett längre stopp 
på Citti Park för eventuella inköp. 
Därefter åker vi till båten som ska 
ta oss till Göteborg. Vi installerar 
oss i hytterna och äter sedan mid-
dag ombord. Nu somnar vi gott 
med trevliga minnen från resan. 

Dag 11 Ankomst till Göteborg ca  
kl 09.15. Vi äter frukost ombord  
på båten innan vi påbörjar buss-
resan till respektive hemort. Vi 
stannar och lämnar tid för lunch 
samt fikar från bussen på lämpligt 
ställe. I Tönnebro stannar vi och 
äter en avslutningsmåltid. Under 
kvällningen är vi åter hemma med 
många minnesvärda upplevelser. 

Restaurant La Cave

11 DAGAR – AVRESEDAG 19/9

16 990:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båtresor.
Inkvartering i dubbelrum och hytt.
Frukost och middag alla dagar samt 
lunch dag 7. Utflykter, entréer, 
provningar och lokalguider enligt 
program. Reseledares tjänster.
ENKELRUMSTILLÄGG: 3 005:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 350:-
VALUTA: Euro

ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt 
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen.

HOTELL:
Mercure Hotel Bad Homburg, 
Friedrichsdorf              
Vår bedömning: ★★★★                
www.accorhotels.com            
          
Campanile Reims Centre, Reims            
Vår bedömning: ★★★            
www.campanile.com              

Le Grand Hotel, Tours            
Vår bedömning: ★★★★            
www.legrandhoteltours.com             
            
Hotel Mercure Le Havre
Vår bedömning: ★★★★    
www.accorhotels.com    
          
Mercure Aachen Europaplatz
Vår bedömning: ★★★★    
www.accorhotels.com

Intercity Hotel Bremen
Vår bedömning: ★★★★    
www.intercityhotel.com



         42

FLYG. Det lilla landet med härliga 
stränder, vacker natur och histo-
riska Unescoskyddade städer.

Dag 1 (lördag 19 september) 
Avresa från respektive hemort 
på kvällen/natten mellan den 18 
och 19 september till Arlanda, 
varifrån flyget avgår den 19/9 
kl. 06.30. Under nerresan har vi 
druckit kaffe och ätit en smörgås. 
Kl. 09.25 landar vi i Dubrovnik och 
möts av en buss och chaufför som 
tar oss de 15 milen ner till Becici 
i Montenegro och Hotel Monte-
negro Beach Resort, där vi ska bo 
i sju nätter. Vi inkvarterar oss på 
hotellet och äter sedan lunch.  

Nu kan vi ta det lugnt på efter-
middagen 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 engelsktalande lokalguide 
(reseledare översätter). Budva 
har flest miljonärer per capita 
i Europa, 200 miljonärer på 10 
000 invånare. Under bussfärden 
njuter vi av den vackra utsikten 

över Budvas kustlandskap. Vi kör 
upp mot bergen till den tidigare 
kungliga huvudstaden Cetinje och 
besöker det kungliga palatset. 

Därefter fortsätter vår färd längs 
de branta sluttningarna på berget 
Lovćen upp till den lilla byn Nje-
guši, där vi gör ett stopp för att 
smaka lokalproducerad ost, rökt 
skinka, öl och vin. Åter till hotellet 
för middag.

Dag 3 Frukost. Idag kan vi börja 
utforska den Unescoskyddade 
orten Becici som ligger vid Adria-
tiska havet. Den som vill kan bada 
i havet eller i utomhus- alternativt 
inomhuspoolen, bada ångbastu, 
hyra en cykel eller ta en promenad 
in till 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. 
Tillsammans med vår lokalguide 
åker vi med buss till Kotor, en 
medeltida medelhavsjuvel som  
av Unesco har klassats som 

världsarv. Vår lokalguide (engelsk- 
talande, reseledaren översätter) 
visar oss staden och vi går in i 
katedralen S:t Tryphon. Efter  
besöket i gamla stan får vi fri  
tid att njuta av Kotor och dess 
butiker, små restauranger och 
kaféer. 

Därefter åker vi till staden Perast 
som sägs vara Montenegros svar 
på Venedig. 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 dekorerad med 68 mål-
ningar utförda av kända barock-
målare från området. Sen efter-
middag 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 
middag äter Ni på hotellet.

Dag 6 (8 mil) Frukost. Idag åker vi 
på heldagsutflykt till Skadarsjön 
som är den största sjön på Balkan 
med vatten i både Montenegro 
och Albanien. Sjön är belägen i en 

- en storslagen medelhavspärla

Montenegro
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Montenegro

sällsynt vacker nationalpark. Här 
finns en mångfald av fågelarter 
och växter, ett behagligt klimat, 
naturliga underverk och ett rikt 
historiskt arv. Vi njuter av vyerna 
medan vi reser från kusten över 
bergen till Skadarsjön, där vi går 
ombord på en båt i Virpazar och 
kryssar ut på det klarblå vattnet. 

Efter båtturen stannar vi och äter 
lunch på en lokal restaurang i den  
lilla byn Virpazar. Efter lunch och 

fri tid återvänder vi för middag 
och hotellets sköna sängar.

Dag 7 Sista dagen i Montenegro. 
Efter frukost har Ni hela dagen till 
eget förfogande. Ta en promenad, 
shoppa, göra en cykeltur eller 
bara slappa vid poolen. Middag  
på 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 värds-
huset i Tönnebro. Här äter vi en 
tvårätters middag innan vi fort-
sätter den sista etappen hem till 
respektive hemort. 

Budva

8 DAGAR – AVRESEDAG 19/9

15 430:-
I PRISET INGÅR: Buss- och flyg- 
resor. Del i dubbelrum. Frukost och 
middag alla dagar samt lunch dag 
6. Utflykter, entréer, provningar och 
guider enligt program. Reseledares 
tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 2 150:-
VALUTA: Euro

ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt 
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen. 

HOTELL:
Hotel Montenegro Beach Resort, 
Becici
Vår bedömning: ★★★★ 
www.montenegrostars.com

Becici

Kotorbukten 
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BudvaBecici

med Prosecco och italienska smaker 
Lido di Jesolo

FLYG. Badorten Lido di Jesolo 
sträcker sig över hela 17 km längs 
Adriaterkusten i den nordliga  
delen av Italien. Vi njuter av sol 
och bad, utforskar Venedig och 
andra intressanta städer samt 
provar vin, ost och skinka.

Dag 1 (lördag 26 september) Vi 
startar natten mellan den 25 och 
26 september ner till Arlanda.
Flyget med Norwegian till Venedig 
avgår kl. 09.50. På resan ner har 
vi stannat och ätit frukost på  
Rasta Tönnebro. En italiensk  
buss och chaufför tar emot oss 
i Venedig och kör oss den korta 
biten till Lido di Jesolo. Lunch på 
egen hand innan vi checkar in  
på fyrstjärniga Hotel Croce di 
Malta, beläget vid havet. Hotellet 
har både pool och privat strand.  
Middag på hotellet.

Dag 2 Efter en god frukost på 
hotellet finns möjlighet att  
utforska Lido di Jesolo på egen 
hand. Staden ligger på en smal 
udde endast några mil utanför 
Venedig i Venetoregionen. Lido  
di Jesolo erbjuder något för alla 
 – upptäck till exempel vatten- 

landet Aqualandia, akvariet 
Tropicarium Park, nöjesparken 
Jesolandia eller besök något av 
stadens museer. Allra mest lockar 
förmodligen den nästan ändlösa  
sandstranden med sitt fina bad-
vatten och där ni kan hitta ett 
enormt urval av restauranger, 
glassbarer, caféer, godisbutiker 
och möjligheter till underhållning. 
Middag äter vi på vårt hotell. 

Dag 3 (15 mil) Frukost. Idag tar 
vi oss norrut och åker längs den 
vackra vinvägen Strada del  
Prosecco i området kring Cone- 
gliano och Valdobbiadene, ett 
böljande landskap med grön- 
skande natur. Vi stannar till på  
ett par vingårdar där vi prov- 
smakar både vin och prosecco 
samt får en lektion i hur man 
framställer denna bubblande 
dryck. Vi äter en lättare lunch  
tillsammans på en av vingård- 
arna. Under eftermiddagen  
återvänder vi till vårt hotell  
för middag.

Dag 4 (7 mil) Frukost på hotellet. 
Därefter tar vi båten mot Venedig, 
som avgår från Punta Sabbioni, 

beläget lite längre ut på sam-
ma udde som hotellet. Venedig 
grundades redan på 400-talet 
e.Kr. och är ett världsarv fyllt av 
kulturskatter byggt på pålar. Vi 
kliver av nära Markusplatsen, 
Venedigs hjärta, där vi möts av 
vår lokalguide som tar oss med på 
en intressant guidad tur. Markus-
platsen, Piazza San Marco, är ett 
av Venedigs mest kända sevärd-
heter. Här ligger den mäktiga 
Markuskyrkan med sin speciella 
arkitektur samt kampanilen, det 
nästan 100 meter höga klock- 
tornet. 

Efter stadspromenaden och lite 
tid på egen hand är det dags att 
avrunda dagen. Vi åker båt via 
den berömda Grandekanalen till 
den konstgjorda ön Tronchetto 
och vidare tillbaka till Lido di 
Jesolo. Middag på hotellet.

Dag 5 Hela dagen fri för egna  
aktiviteter. Ni kan välja att göra 
någon trevlig utflykt på egen 
hand eller så blir det kanske en 
heldag på stranden. Frukost och 
middag äter Ni på hotellet.

Lido di Jesolo

Utflykt till Venedig
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Lido di Jesolo

Dag 6 (10 mil) Efter frukost beger 
vi oss inåt landet till Treviso, som 
ligger på en slätt mellan Alperna 
och Venedigbukten. Staden är 
känd för alla sina kanaler och  
för att vara platsen där den itali- 
enska dessertklassikern Tiramisù 
blev till. Vi inleder besöket med 
en guidad rundtur. Bland stadens 
största sevärdheter finns kate-
dralen, som är uppförd ovanpå 
ruiner från romartiden. Den har 
sedan dess blivit ombyggd i både 
romansk och nyklassisk stil och 
innehåller ett konstverk av den 
berömda italienska renässans- 
målaren Tizian.  
 
Under dagen åker vi också till vin-
gården Castello di Roncade som 
ligger på den vackra landsbygden 
i den lilla byn Roncade, mellan 
Venedig och Treviso. Här får vi en 
rundtur i den venetianska villan 
som är ett unikt exempel på  
renässansarkitektur i norra  
Italien. Under rundturen ser vi 
bland annat vinodlingarna och 
vinkällaren. Dessutom får vi  
provsmaka fem utsökta viner. 
Efter en intressant dag vänder  
vi åter till vårt hotell för middag.

Dag 7 (25 mil) Vi åker på en dags-
utflykt till Udine som ligger i  
regionen Friulien nära gränsen  
till Slovenien. Det är en livlig 
universitetsstad med ett charmigt 
historiskt centrum. Här finns ett 
stort antal kaféer och mysiga mat-  
ställen. Efter lunch på egen hand 
åker vi vidare till San Daniele, 
där vi gör ett besök hos en lokal 
ost- och skinkproducent. Här blir 
vi visade runt och får provsmaka 
ost och lufttorkad skinka som är 
typiska för regionen. 

Vi fortsätter till vinproducenten 
Pitars som tillverkar viner enligt 
tradition i Friulien. Vi får en rund-
visning i vinkällaren och prov- 
smakar några av deras fina viner. 
Vi åker till vårt hotell för middag.
 

Dag 8 Frukost innan avresa till 
flygplatsen, varifrån Norwegians 
flyg avgår kl. 13.10. Vi landar på 
Arlanda kl. 15.40 och möts där av 
en Byberg & Nordinbuss som tar 
oss till Tönnebro, där vi äter en 
tvårätters middag innan vi åker 
den sista biten mot respektive 
hemort.  

Strada del Prosecco

Castello di Roncade

8 DAGAR – AVRESEDAG 26/9

16 950:-
I PRISET INGÅR: Buss-, båt- och 
flygresor. Inkvartering i dubbelrum. 
Frukost och middag alla dagar samt 
lunch dag 3. Utflykter, guider, prov-
ningar enligt program. Reseledares 
tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 200:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 550:-
VALUTA: Euro

ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt 
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen. 

HOTELL:
Hotel Croce di Malta, Lido di Jesolo  
Vår bedömning: ★★★★
www.crocedimalta.info

NYHET
        2020!      
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Sagolika Alsace

BUSS. En resa till det klassiska 
vindistriktet Alsace som bjuder 
på förtrollande miljöer och en 
unik atmosfär. Här provar vi 
både viner och choklad, upplever 
vackra Strasbourg och charmiga 
Colmar.

Dag 1 (måndag 5 oktober) Vi star- 
tar tidig morgon från respektive 
hemort och åker ner till Rasta 
Tönnebro, där vi äter frukost. Vi 
fortsätter resan söderut mot Göte- 
borg och stannar för raster och 
smörgåsfika från bussen. Under 
eftermiddagen når vi Göteborg 
och Stena Lines färja mot Kiel  
som avgår kl. 18.45. Vi inkvarterar 
oss i hytterna och äter därefter 
middag ombord.

Dag 2 (49 mil) Frukost ombord 
innan vi fortsätter resan ner  
genom Tyskland. Vi passerar 
Hamburg och Hannover och  
lämnar tid för lunch och fika- 
pauser vid lämpliga tillfällen.  
Under eftermiddagen når vi  
Alsfeld och vårt hotell. Middag  
på hotellet. 

Dag 3 (36 mil) Efter frukost och 
en kort rundtur i Frankfurt, som 
räknas som EU:s ekonomiska 
centrum, går resan vidare via 
Neustadt a.d. Weinstrasse och så 
småningom passerar vi gränsen 
mot Frankrike. Vi gör ett uppehåll 
i Strasbourg, där en guide möter 
upp och tar oss med på en rund-
tur i staden innan vi fortsätter 
resan ner till regionen Alsace. I 
den lilla staden Andlau bor vi i 
tre 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 Dam-
bach-la-Ville. Här åker vi runt i  
vinodlingen med tåg, besöker vin- 
källaren 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 Riqu-
ewihr 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 väntar Col- 
mar, centrum för Alsacevinerna 
på oss. Colmar är en charmig stad 
som bevarat de gamla korsvirkes- 
husen och små kanaler rinner 
genom centrum och ger intrycket 
av ett mindre Venedig. Här läm-
nar vi tillfälle för lunch och egen 
tid innan vi gör en kort båtresa på 
några av kanalerna. Efter båt- 
turen vänder vi åter till Andlau 
och vårt hotell för middag. 

Chokladmuseum
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Sagolika Alsace

Colmar

5

Dag 6 (33 mil) Frukost. Vår resa 
handlar inte bara om vinets 
smak och doft. Idag besöker vi  
ett chokladmuseum i Geispols-
heim, där vi får provsmaka 
chokladen och se tillverkningen. 
Färden går över floden Rhen och 
passerar bland annat Baden- 
Baden och Heidelberg. Under  
dagen gör vi stopp för fika och 
lunch innan vi kommer till Mon-
heim utanför Köln, där vi ska äta 
middag och övernatta. 

Dag 7 (48 mil) Efter frukost tar vi 
en liten titt på Köln innan vi bör-
jar färden norrut. Under dagen 
gör vi stopp för fika från bussen 
och lunch innan vi kommer till 
Hildesheim, där hotellet väntar 
med god mat och sköna sängar. 

Dag 8 (28 mil) När vi ätit frukost 
fortsätter resan och efter stopp 
för fika och lunch kommer vi i god 
tid till Kiel. Vi åker till Citti Park, 
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 resan fortsätter 
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.      

Andlau

9 DAGAR – AVRESEDAG 5/10

13 680:-
I PRISET INGÅR: Buss- och båtresor. 
Del i tvåbäddshytt, inkvartering i
dubbelrum. Frukost och middag alla
dagar samt kaffe och bröd resdag- 
arna. Entréer, provningar och guider 
enligt program samt reseledares 
tjänster.

ENKELRUMSTILLÄGG: 1 530:-
ENKELHYTTSTILLÄGG: 500:-
VALUTA: Euro

ÖVRIG INFORMATION:
Avrese- och hemkomsttider samt 
hotellfakta finns på bybergnordin.se 
och i bokningsbekräftelsen. 

HOTELL:
Hotel Zur Schmiede, Alsfeld                
Vår bedömning: ★★★★      
www.zur-schmiede.de            

Hotel Kastelberg, Andlau 
Vår bedömning: ★★★
www.kastelberg.com

Achat Comfort Hotel Köln/Monheim
Vår bedömning: ★★★
www.achat-hotels.com        

Novotel Hildesheim
Vår bedömning: ★★★★
www.accorhotels.comChokladmuseum
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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
Avresedagar: 
26/4*, 10/5, 24/5*, 31/5, 16/8*, 23/8
6/9*, 20/9, 4/10*
 

Pris: fr. 7 495:-
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 läkarunder-
sökning inleder vistelsen och därefter 
skräddarsys ett behandlingspro-
gram. 

Hotellet har renoverats kontinuerligt 
och vi bor i fräscha, moderna rum. 
Nu senast har man helrenoverat 
lobbyn, gymmet, vattengympans 
anläggning, matsalen och à la carte 
restaurangen. Den legendariska  
hydro- och laserterapianläggningen 
har sedan tidigare en trivsam atmos-
fär med en lyxigare inredning.

Tervis utvecklar regelbundet sitt ut- 
bud av kurbehandlingar med nya 
spännande nyheter och du välkom-
nas till restaurang och barer, fri-
tidscentrum med bastur och  
bassänger, konferensanläggning,  
kulturcentrum, bokcafé, skönhets- 
salong och butiker.

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

I PRISET INGÅR: Buss- och båtresor, 
inkvartering i dubbelrum, 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.  
Avresa 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 mer information 
och bokning.

Upplev Tervis 
           Hälsospahotell  
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Några av Stockholms bästa uppsättningar presenteras under våra populära nöjesweekends.
 
Exempel på resor under 2020:
Mamma Mia! The party
Succén fortsätter! Bli en del av en helt ny upplevelse. ABBÁ s låtar och en fest som aldrig vill ta slut!
 
En värsting till syster
En gudomligt rapp, rolig och musikalisk komedi med Gladys del Pilar, Karl Dyall och Suzanne Reuter bland andra.   
 
GES- Stanna världen en stund
Nu tar GES klivet upp på scen igen och kommer att för första gången bjuda på en gemensam krogshow! 
 
Forever Piaf 
Malena Ernman och hennes yngre dotter Beata Ernman gestaltar Edith Piaf i ny musikal.

3 dagar, fr. 3 995:- 
 
I PRISET INGÅR: Bussresa t/r, 2 x logi med frukost, 2 x lunch under resvägarna, 2 x kaffe med bröd. Teatersupé.  
Evenemangsbiljett. Transfer till och från evenemanget. Reseledares tjänster.

NÖJESKRYSSA MED BIRKA
- med dans till Sveriges bästa dansband 

Härlig mat, trevliga barer, prisvärd shopping, tax-free, shower och ett spa med skärgårdsutsikt gör din kryssning till  
den bästa minisemestern! Vår reseledare underhåller från start till mål. Gäller utvalda tisdagar och onsdagar. 

2 dagar, fr. 715:- 
 
I PRISET INGÅR: Bussresa t/r, 2 x kaffe med bröd, del i insideshytt, smörgåsbord inkl. dryck alt. kryssningsmeny.  
Frukostbuffé och andra hyttalternativ kan väljas som tillval.

KRYSSNING- Tallinn, Helsingfors eller Riga
Upplev god mat, ett stort nöjesutbud ombord på Tallink Silja  
Line och en heldag i en intressant stad! 

3 dagar, fr. 1 095:-  
 
I PRISET INGÅR: Bussresa t/r, del i B-hytt, 1 x kaffe med bröd. 
Frukost -och middagsbuffé (inkl. dryck) samt sightseeing kan väljas som tillval. 
 

KONSERT- & TEATERRESOR

För mer information om hela vårt utbud besök bybergnordin.se eller ring 010-722 03 00
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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. Anmälnings- 
avgiften är 500:- buss Nordenresor/ 
1 000:- buss Europaresor/ 10% av 
resans pris vid flygresor. Inbetalnings-
kort nummer två slutlikvid skall vara 
oss tillhanda senast 30 dagar (resor 
med buss)/60 dagar (resor med flyg) 
före avresan. Inga ytterligare hand-
lingar kommer att skickas ut före  
avresa.  

AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER –
Vid bussresa: vid avbeställning tidig- 
are än 30 dagar innan avresa debite-
ras 350:- i avbokningskostnad. Från 30 
dagar till 8 dagar före avresa debiteras 
50% av resans pris. Ingen återbetal-
ning om avbokning sker inom 8 dagar 
före avresa.

Vid flygresa: vid avbeställning tidigare 
än 90 dagar före avresa är kostnaden 
10% av resan pris. Vid avbokning 90-31 
dagar före avresa debiteras 50% av  
resans pris. Vid avbokning från 30 
dagar eller mindre innan avresa kan 
ingen återbetalning ske.

RESEFÖRSÄKRING – Viktigt att ha en 
gällande reseförsäkring , kontrollera 
att ni har reseskydd på er hemförsäk-
ring.

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 i bokningsbekräftelsen. 

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 – I de flesta länder går det  
utmärkt att använda kontokort. Man 
kan enkelt också ta ut valuta i uttags-
automater. Vill man så kan man växla 
in valuta innan man åker. Går resan 
med flyg från Arlanda så finns  
växlingskontor i avgångsterminalen.

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 föränd- 
ringar 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 2 - 2,5 
timmar i sträck utan att ge möjlighet 
till rast. 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,  
kaffekokare 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 slipper ni släpa på skrymmande 
bagage. Ni kan aldrig boka för tidigt, 
men det kan bli för sent! I händelse av 
för lågt deltagande kan resa eventu-
ellt 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 

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  
betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet  
endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med 
huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda pris-
er 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 denna 
punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt över-
stiger 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  
arrangemanget 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



         52

Vallenvägen 45 | 870 30 Nordingrå
Tel. 010-722 03 00

www.bybergnordin.se | info@bybergnordin.se

MEDLEM


