
Följ med oss på äventyr!
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Tyrolen, sid 3

Stavanger - Bergen, sid 22

3 medelhavsländer, sid 12
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 RESDAGAR SIDA

I EUROPA
Österrike 10    3
Flodkryssning 8 4-5
Holland  7 6
Hemlig resa          6  7
Rüdesheim 7 8
Toscana      8  9
4 Alpländer 8 10-11
3 Medelhavsländer  8 12-13
Gardasjön      8 14-15
Bremen 5 18

INOM NORDEN
Viking Line Kryssningar  3-4   16-17 
Kryssning Tromsö – Trondheim 6  19
Helgelandskusten 8 20-21
Stavanger, Flor och Fjaere 6         22
Gotland 4 23
Lofoten 7 24
Nordkap 7 25
Oslo - Köpenhamn    4 26
Hurtigruten Geiranger - Molde  3 27
Atlanthavsvägen  4  28
Göta Kanal 3 29
Värmland  3  30
Öland 4 31
Skagen 5 32
Hurtigruten Bergen – Trondheim 5 33
Julmarknad Rostock, Lübeck  5 34
Julresa till Röros 4 34
Jokkmokks Marknad 3 35

Resevillkor och turlistor            36

Nu satsar vi på ett nytt resår och hoppas att ingen ny eller förvärrad pandemi 
sätter stopp för oss att få arbeta och bjuda på fina reseupplevelser och minnen.

Här i katalogen har vi samlat de flesta av våra resor ut i Europa och Norden. 

Vi kommer i år att lägga en serie med 4 resor i rad där vi byter med buss och 
flyg, 4 alpländer, Gardasjön, 3 medelhavsländer och Toscana. Den första och 
sista resan har buss en väg och flyg en medan de två i mitten flyger tur och 
retur. Det betyder att vi har en buss och chaufför på plats när ni landar och kan 
känna er som hemma.

Vi gör också en hel del resor som bara syns på vår hemsida, teatrar och shower 
runt om i landet, shoppingresor till Ullared, mässresor som t. ex båtmässan Allt 
för sjön och trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. Vårt samarbete med Viking 
Line gör att ni ser våra bussar efter E4:an varje dag då vi trafikerar linjen till 
Cinderella (Stockholm-Mariehamn), Glory (Stockholm - Åbo).

Vi producerar också ett stort antal resor till föreningar och företag enligt kundens 
speciella önskemål.

Vi försöker hålla vår busspark modern och byter minst en buss varje år och sist 
men inte minst är vi otroligt stolta över vår personal. Lillemor på kontoret, våra 
reseledare Terese och Per (Pierino) som ser till att ni får ut det mesta av resan och 
att ni har det bra och alla chaufförer som kör er säkert geonom Sverige, Norden 
och Europa.

Vi önskar er ett nytt och trevligt reseår. 

Larsa, Heléne, Alexander & Sebastian

Form & Tryck: Bok & Tryck AB 2023.
Fotokälla omslag övriga bilder: Adobe Stock 

 

Nytt reseår 2023!
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Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike 
Upplev den romantiska Tyrolen med vackra dalgångar och snöklädda alptoppar

Här njuter vi av doftande ängar, vand-
rar kanske i bergen, eller sitter ner 
en stund vid en stilla alpsjö. 

Dag 1 Hemorten–Göteborg 
ca 600 km 
Avfärd från hemorten till Göteborg 
och färja till Kiel. Middag ombord.

Dag 2 Kiel–Schweinfurt ca 570 km
Efter sjöfrukost kommer vi till Kiel 
och ger oss av söderut förbi Hamburg  
och Hannover. Framåt kvällen når vi 
vårt hotell i Schweinfurt. Middag på 
hotellet. 

Dag 3 Schweinfurt–Kirchberg 
ca 450 km
Vi åker genom det vackra Bayern. 
Gränsen till Österrike passeras och vi 
är snart vid vårt slutmål Kirchberg 
mitt i österrikiska Tyrolen. Vi anländer 
på eftermiddagen och säkert lockar en 
promenad i den lilla bergsbyn för att 
insupa alpluften. Frukost och middag 
på hotellet ingår alla dagar under vis-
telsen i Kirchberg. Vi bor centralt på 
ett mysigt hotell i klassisk tyrolerstil. 
På kvällen inbjuds vi till Tyrolerafton. 

Dag 4 Kirchberg–Grossglockner 
Hochalpenstrasse 
ca 250 km 
Idag skall vi se det mäktigaste av 
alpvärlden. Vi far upp på den beröm-
da Hochalpenstrasse, en av världens 

absolut vackraste alpvägar. Vid Franz 
Josefshöhe tar vi paus och njuter av 
den hänförande naturen med Gross 
Glockner rakt framför oss. En hel-
dagstur i oförglömligt vacker natur.

Dag 5 Kirchberg–Innsbruck ca 200 km
Vi gör ett besök i Tyrolens huvud-
stad Innsbruck. Innsbruck bjuder på 
en oslagbar kombination av gammalt 
och nytt. Vi bekantar oss förstås med 
några av Innsbrucks största sevärd-
heter med bl a de pittoreska och ele-
ganta shoppinggatorna. 

Dag 6 Kirchberg
Denna dag lämnas fri för egna ströv-
tåg i  Kirchberg eller för en tur upp i 
alperna. 

Dag 7 Kirchberg–Salzburg ca 200 km 
Vi gör en heldagstur till Salzburg 
i Salzkammergut med lokalguide. 
Staden som ofta rubriceras som värl-
dens vackraste är ju starkt förknippad 
med W.A. Mozart och den berömda 
filmen ”Sound of music”. Givetvis gör 
vi en promenad i den gamla staden som 
finns med på Unesco´s världsarvslista.  

Dag 8 Kirchberg–Magdeburg 
540 km 
Efter frukost lämnar vi Kirchberg och 
Österrike för färd genom Bayern och 
norrut till Magdeburg för middag och 
övernattning.

Dag 9 Magdeburg–Kiel 500 km 
Om det finns tid blir det EU-shopping 
innan vi kliver ombord på färjan i Kiel.

Dag 10 Göteborg–hemorten 600 km
Frukost ombord och så kör vi i land 
på svensk mark i Göteborg. 
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I resan ingår
• Bussresa
• Båtresa med del i dubbel insideshytt tor.
• 7 nätter med del i dubbelrum
• 10 frukostar, 9 middagar varav en   
 Tyrolerafton
•  Fritt inträde till hotellets SPA-avdelning 

16-21  
• Lokalguide i Salzburg och Innsbruck
• Reseledarens tjänster

PRIS 15.495:-
Tillägg enkelrum/hytt 2.080:-
Utsideshytt 400:-

Mercure Hotel Schweinfurt
Hotel Zentral Kirschberg
Hotel Rastwaage Magdeburg

RESLÄNGD: 10 dagar         AVRESA: 5/9 2023

Favorit i repris
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Denna resa erbjuder ett intressant och 
avkopplande sätt att uppleva två av 
Europas kanske vackraste floder Mosel 
och Rhen. Vi seglar med flodkryssaren 
M/S Monet mellan grönskande vinberg 
och pittoreska korsvirkesbyar. Längs 
vägen gör vi strandhugg och besöker 
vackra städer med mysiga gränder, gamla 
borgar och vingårdar. Ombord på farty-
get njuter vi av vällagade middagar och 
underhållning. Fartyget har både dans-
golv och soldäck. 

Dag 1 Hemorten – Göteborg
ca 600 km
På morgonen sätter vi oss förväntans-
fulla tillrätta i bussen inför en upple-
velserik resa. Med paus för lunch och 
bensträckare går färden från östkus-
ten till västkusten och Göteborg där 
vi går ombord på Stena Lines färja 
som ska ta oss till Kiel i Tyskland. 
Vi avnuter en läcker middagsbuffé 
ombord innan kvällen är fri för egna 
upplevelser.

Dag 2 Kiel – Cochem 
ca 630 km
Efter frukost ombord lägger färjan 
till i Kiel och vi går ombord på bus-
sen igen. Färden går genom Tyskland 
och vi passerar städer som Hamburg, 
Bremen och Bonn innan vi framåt 
kvällen når Cochem vid floden Mosel. 

Där väntar vårt flodfartyg M/S Monet 
som blir vårt hem under de kommande 
dagarna. När vi installerat oss i våra 
hytter välkomnas vi med cocktail, mid-
dag och underhållning. 

Dag 3 Cochem, Alken, Koblenz
Vi tillbringar förmiddagen i Cochem 
där vi åker upp till den gamla med-
eltida tullborgen vackert belägen på 
höjden ovanför staden. Här får vi en 
guidad visning och njuter av utsikten 
över staden och Mose!. Efter besöket 
går vi ombord på vårt fartyg som tar 
oss till den lilla orten Alken, kallad det 
soliga Mosels största terrass, där vi 
provar moselviner hos en lokal odlare. 
På kvällen anländer vi till Koblenz och 
om tid ges tar vi en promenad ut till 
udden, Deutsches Eck, där floderna 
Mosel och Rhen flyter samman. 

Dag 4 Koblenz – Boppard, 
Fartyget stävar vidare längs Rhen och 
vi kommer så småningom till den lilla 
orten Boppard där vi gör ett kort besök 
innan färden går vidare till Rhens 
kanske mest kända ort Rüdesheim. 
Här åker vi linbana över vinfälten och 
avnjuter en god sopplunch med utsikt 
över Rhen. Vår buss kör oss sedan till-
baka till Rüdesheim och på vägen stan-
nar vi för ett besök på Asbach Uralt 

där vi får veta mer om tillverkningen 
av den lokala drycken som bland annat 
används i Rudesheimer Kaffee. Kvällen 
är fri för egna upplevelser, kanske en 
promenad på Drosselgasse eller slå sig 
ner på något cafe och bara njuta av 
stämningen. 

Dag 5 Rüdesheim– Mainz
På morgonen lägger fartyget till i 
boktryckarkonstens Gutenbergs stad 
Mainz, som grundades av romarna för 
över 2000 år sedan. Mainz har varit 
både biskopssäte och säte för kurfurstar 
och är idag delstaten Rheinland- Pfalz 
huvudstad. Vi upplever staden under en 
guidad rundtur med minitåg och pas-
serar sevärdheter som Kurfursteslottet, 
Domkyrkan och Gutenbergmuseet. På 
kvällen bjuds på festlig galamiddag och 
galakväll ombord medan fartyget seglar 
vidare längs Rhen över natten. 

Dag 6 Strasbourg – Kassel
ca 410 km
Medan vi sover seglar M/S Monet in i 
Frankrike och när vi avnjutit frukosten 
ombord lägger fartyget till i EU-staden 
Strasbourg. Vi tackar besättningen för 
denna gång och går iland för att upple-
va staden under en guidad rundtur innan 
vi börjar vår återfärd norrut. Vi passerar 
bland annat städerna Mannheim och 

Flodkryssning med M/S Monet
Kryssning på Rhen och Mosel

Fakta
Avresa 15 maj
Resanslängd 5 dagar
Resans pris 4495:-
I resan ingår
.Bussresa
.Del i tvåbäddshytt insides
.Del i dubbelrum
.4 frukost
.3 middag
.Lokalguide
.Reseledarenstjänster
.Hotell
Hotel AG ON Aldea www.agon-aldea.
de

I resan ingår
• Bussresa
• Båtresa Göteborg-Kiel t.o.r med del i  
 insides dubbelhytt
• 4 nätters kryssning med flodkryssaren  
 M/S Monet med helpension
• 1 natt med del i dubbelrum
• 4 frukostar, 3 middagar
• 1 vinprovning
• 1 linbanetur med lunch, utflykter och   
 besök enligt program
• Reseledarens tjänster

PRIS  17.695:-
Tillägg enkelrum/hytt 910:-
Tillägg hytt övre däck 1.210:-

Flodkryssare M/S Monet
H4 Hotel Kassel 

RESLÄNGD: 8 dagar   AVRESA: 16/8 2023

Frankfurt am Main innan vi framåt 
kvällen når Kassel där vi checkar in 
på vårt hotell. Middag serveras under 
kvällen.

Dag 7 Kassel – Kiel
ca 400 km
Vi äter frukost på hotellet och sätter 
oss sedan tillrätta i bussen och stäl-
ler färden norrut. På snabba vägar 
når vi framåt sen eftermiddag staden 
Kiel där vår färja väntar för att ta oss 
över havet tillbaka till Sverige. Om 
tid finns stannar vi på Citti Markt för 
EU-shopping före färjan. Väl ombord 
installerar vi oss i våra hytter och 
avnjuter sedan en riklig buffé och en 
kväll fri för egna aktiviteter.

Dag 8 Göteborg – Hemorten
ca 600 km
På morgonen lägger båten till i Göteborg 
och vi sätter oss åter i bussen. Vi färdas 
norrut genom det svenska sommarland-
skapet och gör pauser för lunch och 
bensträckare. Framåt kvällen anländer 
vi till våra hemorter efter några härliga 
dagar på flodbåt och i buss, med många 
trevliga resminnen i bagaget.

Nyhet
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Hemlig resa 
– Europa!
Varför inte våga det lilla extra? 
För in lite spänning i vardagen och ge dig ut i det totalt 
okända. Det är bara att packa väskan, ta på sig skorna 
och följa med på vår unika hemliga resa. Vart vi styr 
kosan är en väl förborgad hemlighet trots att det själv-
klart kommer att tisslas och tasslas och gissningarna 
att hagla. Vi kommer emellertid att tiga som muren. Det 
enda vi avslöjar innan avresa är att vi garanterar dig att 
du kommer till en destination fyllt av härliga upplevelser.

Hemlig resa?? ?

Holland med blomsterparaden
Holland om våren är en fantastisk skönhetsupplevelse

På vår resa smakar vi på de bästa 
bitarna av Nederländerna. Vi färdas över 
Zuiderseevallen, skådar de färgsprakande 
fälten av miljontals tulpaner och besö-
ker den världsberömda blomsterparken 
Keukenhof. Dessutom besöker vi en familje-
gård med tillverkning av ost och träskor. En 
tur på Amsterdams kanaler hinner vi också 
med. Men det starkaste och mest bestående 
minnet blir sannolikt Blomsterparaden, en 
fest för alla sinnen med sagolika färger och 
förtrollande dofter.

Dag 1 Hemorten – Göteborg
ca 600 km
Avresa till Göteborg där vi går ombord 
på Stena Lines färja till Kiel. Vi får våra 
reserverade hytter och gemensam middag. 

Dag 2 Kiel – Haag ca 590 km
Efter frukost till sjöss är vi framme i Kiel ca 
09.00. Vi åker genom Tyskland via Hamburg 
och Bremen vidare in i Holland. Under kväl-
len når vi vårt hotell i Rijswijk som ligger en 
bit utanför världsstaden Haag. 

Dag 3 Blomstertåget – Haag 
ca 40 km
Vi börjar dagen med att färdas genom de 
enorma blomsterfälten till en av resans 
absoluta höjdpunkter och en av världens 
förnämsta blomsterparader. Paraden som 
uppvisar miljontals blommor i fantastiska 
formationer startar i Noordwijk och hän-
för hundratusentals åskådare. Vi lämnar 
det mäktiga blomstertåget och fortsät-

ter till den Haag, staden som är säte för 
kungahuset, riksdagen och regeringen. Vi 
börjar med en fantasiupplevelse "Panorama 
Mesdag som är världens största målning, 
en tavla man tar sig in i". Vi får även en 
upplevelserik rundtur med lokalguide i den 
minnesvärda staden. 

Dag 4 Amsterdam ca 160 km
Så är det dags att erövra Amsterdam. 
Vi gör en tur på kanalerna och färdas 
under några av stadens 600 broar. Egen 
tid för shopping och lunch innan vi under 
eftermiddagen besöker bondgården Clara 
Maria och den charmerande lantbrukarfa-
miljen som tillverkar träskor och framstäl-
ler ost. Demonstration, provsmakning och 
möjlighet till inköp.  

Dag 5 Keukenhof – Emden
ca 330 km
Vi färdas genom de enorma blomsterfälten 
till en av världens största blomsterparker 
Keukenhof, där vi möts av en makalös 
färgsymfoni och låter oss förföras under 
dagen. På eftermiddagen åker vi på den 30 
kilometer långa zuiderseevallen vidare mot 
Groningen, och in i Tyskland till Emden 
där vi övernattar. Gemensam middag på 
hotellet.

Dag 6 Emden–Kiel ca 310 km
Efter frukost färdas vi norrut genom 
Tyskland. Om vi hinner så stannar vi för 
EU-shopping innan vi går ombord på färjan 
som ska ta oss till Sverige.

Dag 7 Göteborg–Hemorten ca 600 km
Frukost ombord innan vi når Göteborg. 
Vi färdas upp genom Sverige och når mot 
kvällningen våra hemorter. 

I resan ingår
• Bussresa
• Båtresa med del i tvåbädds insideshytt tor.
• 4 nätter med del i dubbelrum 
• 6 middagar och 7 frukostar 
• Utflykter enligt program
• Reseledarens tjänster

PRIS 12.195:-
Tillägg enkelrum/hytt  2.500:-
Tillägg utsideshytt 400:-

Babylon Hotel den Haag
Park Hotel Emden

RESLÄNGD: 7 dagar          AVRESA: 20/4 2023
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RESLÄNGD 6 dagar  AVRESA: 14/5 2023

I resan ingår
• Bussresa
• Fem nätter med del i dubbelhytt/rum
• 6 frukostar, 4 luncher, 5 middagar
• Guider och entréer
• Reseledarens tjänster

PRIS               10.995:-
Tillägg enkelrum/hytt  1.140:-
Tillägg utsideshytt  400:-
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Mäktiga Rhen flyter fram övervakad 
av uråldriga riddarborgar som tro-
nar bland de fascinerande vinfälten. 
Ljuvliga medeltida korsvirkesstäder, 
svalkande gott vin, sång och musik, 
dans och glädje. 

Dag 1 Hemorten – Göteborg 
ca 600 km
Färd till Göteborg och Stena Lines 
färja till Kiel. Middag, shopping och 
nöjen ombord. 

Dag 2 Kiel – Rüdesheim 
ca 650 km
Vi kör via Hamburg, Hannover och 
Frankfurt till Rüdesheim – vinets och 
glädjens huvudstad. Här tar vi del av 
den särpräglade atmosfär som finns 
i byarna; korsvirkeshus och mysiga 
gränder, vinstugor med sång, musik 
och dans. Vi bor på centralt hotell med 
god standard. Första kvällen går vi ut 
på Drosselgasse och möts av glädje, 
sång och musik! 

Dag 3 Rüdesheim med omnejd 
ca 100 km
Båtutflykt på Rhen där borgarna 
och vinfälten ligger som hämtade 
ur en romantisk riddarsaga.  I St 
Goarshausen möter vår buss. Vi kör 

upp till den sägenomspunna Lorelei-
klippan. Här satt den vackra älvan 
Lorelei och förtrollade de sjöfarande 
på floden med sin sång. När hon sjöng 
glömde skepparna strömvirvlarna och 
klippreven med följd att fartygen för-
liste. Under eftermiddagen tar vi en 
kort promenad genom byn för en 
härlig vinprovning. Gemensam middag.

Dag 4 Moseldalen ca 250 km
Vi tar färjan över Rhen vidare till 
Bingen och vidare genom små triv-
samma byar till Moseldalen. Från 
ovan nalkas vi den medeltida korsvir-
kesstaden Bernkastel-Kues. Promenad 
till torget från 1400-talet. Vi följer 
Mosel upp till Koblenz där floder-
na Mosel och Rhen flyter samman. 
Återresan till hotellet går längs Rhen. 
Under eftermiddagen stannar vi för en 
vinprovning.

Dag 5 Rüdesheim
Tid för shopping och promenader i 
Rüdesheim. Vi tar linbanan upp till 
vinfältet för sopplunch.

Dag 6 Rüdesheim – Kiel
ca 640 km
Tidig avresa med frukost på bussen. Vi 
tar farväl av Rüdesheim och färdas på 

motorvägar norrut till Kiel där färjan 
mot Sverige väntar. Ombord blir det 
bekvämt båtliv, middag och nöjen. 

Dag 7 Göteborg – Hemorten
ca 600 km
Före ankomst till Göteborg serveras 
frukost ombord. Sedan återstår buss-
färden mot våra hemorter.

Rüdesheim – Vinstaden vid floden Rhen
Följ med på en njutningsfull vinskörderesa med bussutflykt till Moseldalen

I resan ingår
• Bussresa
• Båtresa , del i dubbelhytt insides tor.
• Del i dubbelrum 4 nätter
• 7 frukostar och 6 middagar, 1 lunch
• 2 vinprovningar
• Båttur på Rhen
• Reseledarens tjänster

PRIS 11.395:-
Enkelhytt/rum 1.350:-
Tillägg utsideshytt 400:-

Hotell Lindenwirt

RESLÄNGD: 7 dagar           AVRESA: 29/8 2023
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Toscana med flyg och buss
Unna dig något extra – följ med till konstens och kulturens vackra landskap

Dag 1 Hemorten–Montecatini Terme
Sverige ca 220 km, Italien ca 280 km 
Avresa från hemorten till Arlanda flyg-
plats och vårt plan mot Italien. I Milano 
väntar vår chaufför och svenska buss. 
Resan går söderut mot Montecatine 
Terme som blir vår hemmastad i fem 
nätter. Lite vila före kvällens middag.

Dag 2 Montecatini Terme–Siena–
Montecatini Terme ca 220 km
Buss till Siena som endast överträf-
fas av Florens vad gäller konst-
närlig och arkitektonisk rikedom. 
Vinprovning är en självklarhet när vi 
är i vindistriktet Chianti. Lätt lunch 
serveras till. Middag på hotellet. 

Dag 3 Florens
Vi tar tåget till Florens. Med lokalgui-
de gör vi en rundtur där vi tar del av 
sevärdheter som domkyrkan, hertig-
palatset och Ponte Vecchio. Vi äter 
lunch på egen hand och bestämmer 
träff för gemensam återresa. Middag 
på hotellet.

Dag 4 Montecatine 
Terme–Pisa– Montecatini Terme
ca 150 km
Buss till Pisa, staden som mest är 
känd för sitt lutande torn. En lokalgui-
de möter oss och berättar om stadens 
intressanta historia. Vi fortsätter till 

Tenuta Mariani i grannbyn Montecarlo 
för vin- och olivoljeprovning med lätt 
lunch. Middag på hotellet. 

Dag 5 Montecatini Terme
I dag spenderar vi hela dagen i 
Montecatini Terme. Det är trevligt att 
ta bergsbanan upp till pittoreska byn 
Montecantini Alto. På eftermiddagen 
kan de som vill följa med reseledaren 
på vinprovning på en charmig vinbu-
tik (ingår ej). Gemensam middag på 
kvällen.

Dag 6 Montecatini Terme–
Innsbruck ca 510 km
Vi packar bussen och kör mot 
Österrike. På vackra alpvägar når vi 
gränsstaden Vipiteno. Via det fantas-
tiska Brennerpasset kommer vi till 
Tyrolens ”huvudstad” Innsbruck där 
vi övernattar. Middag på hotellet

Dag 7 Innsbruck–Merseburg ca 580 km
Frukost och avresa mot Tyskland. 
Genom ett växlande och frodigt land-
skap tar vi oss till Merseburg, vårt 
mål för dagen. Middag på hotellet.

Dag 8 Merseburg–Kiel ca 500 km
Efter frukost kör vi på snabba motor-
vägar mot Kiel. Ombordstigning och 
middag på Stena Lines fartyg som ska 
ta oss mot Göteborg.

Dag 9 Göteborg-Hemorten ca 600 km
Frukost före ankomst till Göteborg. Nu 
återstår bussresan genom Sverige.

Fakta
Avresa 15 maj
Resanslängd 5 dagar
Resans pris 4495:-
I resan ingår
.Bussresa
.Del i tvåbäddshytt insides
.Del i dubbelrum
.4 frukost
.3 middag
.Lokalguide
.Reseledarenstjänster
.Hotell
Hotel AG ON Aldea www.agon-aldea.
de

I resan ingår
• Bussresa
• Flyg Arlanda-Milano, ett incheckat   
 bagage med en vikt av 23 kg per person
• Båtresa med del i dubbelhytt insides
• Boende i del i dubbelrum 7 nätter
• 8 middagar och 8 frukostar
• Lokalguide Florens, Pisa och Siena
• 2 vinprovningar
• Tågresa Montecatini Terme-Florens tor.
• Reseledarens tjänster

PRIS  16.295:-
Tillägg enkelrum/hytt 1.730:-

Hotel Puccini, Alphotel Innsbruck, 
Merseburg Radisson BLU Hotel 

RESLÄNGD: 9 dagar   AVRESA: 27/9 2023
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Bodensjön, som är den tredje största 
sjön i västra Europa, är också ett av 
Europas populäraste resmål. Åker 
man till Bodensjön är ett besök på 
blomsterön Mainau självklart. Denna 
fantastiska och världsberömda park är 
ett blomsterparadis skapat av Greve 
Lennart Bernadotte med växter 
från olika världsdelar. Tågresan med 
Berninaexpressen i den Schweiziska 
alpvärlden ner till Tirano i Italien är 
mer än sagolik. 

Dag 1 Hemorten – Göteborg 600 km
Avfärd från hemorten till Göteborg, 
varifrån färjan avgår till Kiel. Vi 
installerar oss i våra hytter och äter 
en gemensam middag.

Dag 2 Kiel – Schwinfurt 590 km
Efter sjöfrukost kommer vi till Kiel 
och ger oss av söderut på motor-
vägar. Vi passerar Kasselbackarna. 
Landskapet blir genast mer intres-
sant och frampå kvällen är vi vid vårt 
etappmål Schweinfurt. Incheckning 
på vårt hotell och gemensam middag.

Dag 3 Schweinfurt – Feldkirch 
370 km
Vi färdas vidare söderut genom 

Tyskland och in i Österrike där vi 
når Feldkirch vackert belägen mitt 
i Alperna. Här ska vi tillbringa fem 
nätter. Vårt hotell är beläget mitt i 
centrum av staden där den medeltida 
miljön är som vackrast och shopping-
en som häftigast.

Dag 4 Feldkirch
I dag har vi en vilodag. Man kan stro-
sa i den vackra staden, slå sig ner för 
en fika eller lunch. Eller bara insupa 
det Österrikiska gemytet. Gemensam 
middag på hotellet.

Dag 5 Heldagsutflykt till Mainau
Idag är det dags för ett besök på 
Greve Lennart Bernadottes livsverk 
blomsterön Mainau. Vi färdas längs 
den tyska sidan till Meersburg där 
vi tar färjan över till Mainau. Vi 
promenerar i parken bland tropisk 
växtlighet och gigantiska träd. ”Allt 
står högt i blom och fyllt av dofters 
rikedom”. Vår hemväg går längs den 
Schweiziska sidan av Bodensjön med 
vinfält och fruktodlingar. Vid åter-
komsten till hotellet väntar gemen-
sam middag.

Dag 6 Heldagsutflykt med buss och 
Berninaexpressen. 
Tidig frukost och avresa mot Schweiz 
och Chur där vi går ombord på 
Berninaexpressen som tar oss på en 
hänförande naturupplevelse i ett land-
skap som trollbinder av skönhet. Vi får 
en fyra timmars spektakulär tågresa i 
panoramavagnar bland naturscenerier 
som avlöser varandra förbi bergspass 
och viadukter, sköna dalar och majes-
tätiska fjällmassiv. Färdsträckningen 
finns till stora delar upptagen på 
UNESCOS världsarvslista. Vår tågre-
sa avslutas i den pittoreska Italienska 
byn Tirano. I denna behagliga miljö 
stannar vi en stund för shopping och 
tillfälle för lunch innan vi tar vår buss 
genom alpvärlden till vårt hotell.
 
Dag 7  Liechtenstein – Vaduz
Vi besöker regionen Bregenzerwald 
en av Alpernas mest traditionsrika 
regioner. Jordbruket här spelar en stor 
roll och landskapsbilden domineras av 
gamla stolta bondgårdar med spåntak. 
Den så kallade ostvägen är 100 km 
lång och traditionen att tillverka ost 
stöter vi på överallt. Självfallet passar 
vi på att pröva några av traktens speci-
alitéter. Både ostar och vin ska provas.

4 alpländer – med buss och flyg
Bodensjön med Mainau och Berninaexpressen

I resan ingår
• Bussresa
• En natt med del i insides tvåbäddshytt
• Sex nätter med del i dubbelrum
• 8 frukostar, 7 middagar
• 1 vinprovning, 1 ostprovning
• Berninaexpressen Chur-Triano
• Båtresa på Bodensjön, entré till Mainau
• Utflykter enligt program
• Reseledarens tjänster
• Flyg München-Stockholm Arlanda, ett  
 incheckat bagage med en vikt av 23 kg  
 per persson

PRIS  16.295:-
Tillägg enkelrum/hytt  1.800:-
Tillägg utsideshytt  300:-

Mercure Hotel Schweinfurt Maininsel
Best Western Central Hotel Leonhard

RESLÄNGD: 8 dagar            AVRESA: 6/9 2023
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Foto: Suzanne Frendberg, Rese-Konsulterna

Dag 8 Feldkirch – München– Arlanda
– Hemorten 420 km
Efter frukost säger vi adjö till 
Feldkirch och Österrike för denna 
gång. Vi färdas norrut till Münchens 
flygplats där vi kliver på vårat flyg 
kl 12.15 mot Arlanda. Vi landar på 
svensk mark 14.25. Väl på Arlanda 
tar vi bussen mot våra hemorter.
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Tre Medelhavsländer – flyg tur och retur
Italien – Slovenien – Kroatien

Det Adriatiska havet med sitt klara 
vatten, sitt utomordentliga gynn-
samma klimat, sin historia och en 
uppsjö av vackra platser, öar och 
städer. Stränder, vingårdar och natur 
som inbjuder till strövtåg. Sloveniens 
kuststräcka mäter endast 45 km, men  
rymmer de medeltida städerna Koper, 
Izola, Piran och Portoroz, och allt 
som en livsnjutare kan efterfråga. 
Vi bor i den lugna semesterorten 
Portoroz med sitt vindyddade läge 
inne i en bukt. Under resan varvar 
vi avkoppling här med intressanta 
utflyktsmål i både Slovenien, Italien 
och Kroatien.

Dag 1 Hemorten – Marcon 
200 + 270 km
Bussresa till Arlanda där vårt plan till 
Milano avgår kl 09.25. Vid 12-tiden 
landar vi i Italien och vår buss med 
chaufför möter oss på flygplatsen. Vi 
lastar bussen och börjar resan mot 
Marcon och vårt hotell för middag 
och övernattning.

Dag 2 Trieste & slottet Miramare 
(Italien) 
180 km
Efter frukost på hotellet tar bussen 
oss längs kusten till den italienska 
hamnstaden Trieste. Trieste tillhörde 

den habsburgska monarkin under 
drygt 500 år, men tillföll Italien efter 
första världskriget. Under en stads-
rundtur får vi bland annat se det 
vackra huvudtorget Piazza Dell´Unita, 
Teatro Romano och Canal Grande. 
Efter att ha flanerat ett par timmar 
besöker vi slottet Miramare och par-
ken med exotiska växter och blommor. 
En guide visar oss runt och berättar 
historien om slottet vid havet som 
uppfördes av kejsare Franz Josefs 
bror Maximillian. Vi fortsätter mot 
Slovenien och Portoroz som blir vår 
hemort i fem nätter. Gemensam mid-
dag på hotellet.

Dag 3 Portoroz & Piran (Slovenien)
Vi börjar dagen med frukost därefter 
ska vi utforska närområdet (med en 
lokal ciceron) - Portoroz och grannen 
Piran. Den pittoreska kulturpärlan 
Piran har en bilfri gammal stadsdel 
och stadens historia går ända till-
baka till antikens Grekland. Staden är 
en riktigt arkitektonisk pärla i vene-
tiansk gotik, renässans och barock 
Gemensam middag på hotellet. 

Dag 4 Portoroz
Denna dag lämnar vi fri för att njuta 
av hotellets faciliteter, inomhus och 
utomhuspooler, restauranger, barer 

och privat strand. Frukost och middag 
på hotellet. 

Dag 5 Lipica hingstfarm & vinprov-
ning i natursköna Vipavadalen 
Efter en avkopplande dag på hotellet 
utforskar vi några sevärdheter inåt 
landet. Lipica anses vara stamorten 
för Lippizanerhästarna och Lipica 
hingstfarm är idag en stor uppfödare 
och ett besöksmål. En lokalguide visar 
de stora domänerna och vi får bekanta 
oss med hästarna. Via ett skogs- och 
bergslandskap når vi strax den natur-
sköna Vipavadalen. Här har man pro-
ducerat vin sedan romartiden och idag 
finner vi otaliga producenter längs 
vinvägen. I orten Vipava, som dalen 
är uppkallad efter, ligger ett trevligt 
vinotek i byns mitt. Vi besöker en av 
de många vingårdarna för att prova 
dalens stolta viner och är tillbaka 
i Portoroz under sen eftermiddag. 
Frukost och middag intas på hotellet. 

Dag 6 Porec & Rovini (Kroatien)
Frukost innan avresa. Portoroz och 
vårt hotell ligger inte långt från den 
kroatiska gränsen och en dag gör vi 
en utflykt till de medeltida pärlorna 
Porec och Rovinj. Båda städerna har 
sina historiska stadskärnor belägna 
på halvöar, och de är lika charmiga 

med sina trånga gränder och otaliga 
serveringar längs havet. På hemvägen 
gör vi stopp hos en kroatisk vinbonde 
och provar Istriens viner. Sista midda-
gen på vårt hotell i Portoroz. 

Dag 7 Portoroz – Brescia 
365 km
Efter några fantastiska dagar i norra 
änden av Adriatiska havet är det 
dags att börja hemresan. Efter frukost 
intar vi våra platser i bussen och rull-
lar norrut, passerar gränsen till Italien 
och når Brescia för övernattning och 
middag.

Dag 8 Brescia – Hemorten 
410 km
Frukost på hotellet och avresa mot 
Milano. Vårt flyg lyfter mot Arlanda 
13.00 och 15.40 har vi återigen 
svensk mark under fötterna. Bussen 
möter upp oss och vi kör den sista 
biten mot våra hemorter.

Om hotell Riviera i Portoroz
Hotellet är 4-stjärnigt och alla rum 
är utrustade med luftkonditionering, 
minibar, safe, LCD-tv och fri WiFi. 
På hotellet finns inomhus- och utom-
huspooler, restaurang, barer och en 

privat strand. 

I resan ingår
• Bussresa tor Arlanda
• Flygresa med SAS Arlanda – Milano tor,  
 ett  incheckat bagage med en vikt av 23 kg  
 per persson
• Lönns buss och chaufför under res-   
 dagarna runt Medelhavet
• 7 nätter med del i dubbelrum
• 7 frukostar, 7 middagar
• Lokalguide i Trieste och Piran
• 2 vinprovningar
•  Besök och entréer enligt program
• Reseledarens tjänster

PRIS   15.895:-
Tillägg enkelrum     2.140:-

Rum med balkong och 
havsutsikt på förfrågan 1.400:-/rum

Marcon Antony Palace Hotel
Portoroz Hotel Riviera
Brescia Hotel Novotel Brescia 2

 

RESLÄNGD: 8 dagar     AVRESA: 20/9 2023
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En semesterresa till Italiens största 
insjö är en upplevelse för både kropp 
och själ. Sjön attraherar alla åldrar 
och här bjuds vi på ett milt klimat 
och panoramavyer. Vi gör intressanta 
utflykter längs Gardasjön och besöker 
Verona och Brescia. 

Dag 1 Hemorten – Innsbruck 
Bussresa till Arlanda där vårt flyg 
med Lufthansa till München avgår 
11.50 och landar 14.00. Vår buss och 
chaufför möter oss på flygplatsen i 
München för resa genom Sydtyskland 
vidare över österrikiska gränsen till 
lnnsbruck där vi övernattar och äter 
middag. 

Dag 2 Innsbruck – Desenzano
ca 280 km 
Frukost på hotellet. Vi kommer att 
köra den imponerande vägen över 
Brennerpasset in i Italien, och passerar 
Bolzano och Trento innan det är dags 
att ta av mot Gardasjön. Vi kommer 
till Desenzano vid sjöns sydvästra ände 
för sex nätter med frukost på hotellet 
och middag på närbelägen restaurang 
varje dag.

Dag 3 Gardasjön
Frukost på hotellet. I dag ska vi ta oss 
ut på Gardasjön med båt till pittoreska 
staden Sirmione och sedan bekanta 

oss med sjöns västra sida. På eftermid-
dagen tillbaka till hotellet och sedan 
middag på restaurang.

Dag 4 Garda – Bardolino
Vi börjar med frukost innan vi sätter oss 
i bussen. I dag ska vi åka längst östra 
sidan, besöka Garda och Bardolino. Vi 
får egen tid för lunch innan vi besöker 
en vingård för visning och provning. Åter 
till Desenzano. Middag på restaurang. 

Dag 5 Desenzano
En dag för avkoppling i Desenzano. 

Vandra i de smala gränderna, slå sig 
ner för en kaffe i den vackra hamnen 
eller slappa på stranden av Gardasjön. 
Frukost och middag. 
Dag 6 Verona
Vi börjar dagen med hotellfrukost. I 
dag ska vi åka till Verona och möts av 
en lokalguide. Här samlas varje år ope-
raälskare från hela världen till festspe-
len i den gamla romerska utomhusare-
nan byggd vid tiden för Kristi födelse. 
Arenan är den tredje största romerska 
amfiteatern i världen och har plats för 
ca 25.000 åskådare. Staden i sig själv 

Den undersköna Gardasjön – Flyg tur och retur
Italiens mest natursköna sjö
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är också värd ett besök med sin vackra 
gamla stadskärna, sina kyrkor och den 
fängslande berättelsen om Romeo & 
Julias kärlek. Vi lämnar tid för lunch 
på egen hand i staden innan vi vänder 
åter till Desenzano. Middag på kvällen. 

Dag 7 Brescia, vingårdsbesök
och medeltidsslott
Efter frukost beger vi oss till pro-
vinshuvudstaden Brescia som har ett 
vackert medeltida centrum, men även 
betydande monumenter från romarti-
den. Vi tittar först inom ett historiskt 
café, för att sedan beskåda stadens 
många sevärdheter. Sedan fortsätter vi 
till en vingård för vinprovning och lätt 
lunch. Vi avslutar dagen med ett besök 
till den mindre staden Montichiari 
och sagoslottet Bonoris. Middag i 
Desenzano om kvälle.

Dag 8 Desenzano – Hemorten 
320 km
Frukost på hotellet innan avresa 
mot Milano och flygplatsen. Vi flyger 

Milano-Frankfurt 13.55 och Frankfurt 
-Arlanda 16.10 med ankomst Arlanda 
18.15. Bussen möter upp oss för sista 
biten norrut. Nöjda och fyllda med 
vackra reseminnen når vi hemorten 
under kvällen. I resan ingår

• Bussresa t o r Arlanda
• Flygresa Arlanda-Munchen, Milano-  
 Frankfurt-Arlanda 
• Lönns Buss och chaufför under resdagarna
• 7 nätter med del i dubbelrum
• 8 frukostar, 7 middagar
• Lokalguide i Verona
• Båttur på Gardasjön
•  2 vinprovningar varav en med lättare lunch
• Reseledarens tjänster

PRIS    16.995:-
Enkelrumstillägg 2.130:- 

Innsbruck Alphotel Innsbruck
Desenzano Hotel Bonotto

RESLÄNGD: 8 dagar        AVRESA: 13/9 2023
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RESLÄNGD: 4 dagar    AVRESA: 4/6, 13/8 2023

I resan ingår: Bussresa tor Stockholm • Tre nätter med 
del i insides dubbelhytt • 3 middagar • 2 frukostar • 1 brunch

PRIS från  4.120:-
Tillägg utsides tvåbäddshytt  330:-/pers

Tillägg singelhytt  1.765:-

RESLÄNGD: 4 dagar              AVRESA: 21/5, 11/6, 20/8, 27/8 2023

I resan ingår: Bussresa tor Stockholm • Tre nätter med 
del i insides dubbelhytt • 3 middagar • 2 frukostar • 1 brunch

PRIS från   4.120:-
Tillägg utsides tvåbädshytt   330:-/pers

Tillägg singelhytt  1.770:-

RESLÄNGD: 3 dagar               AVRESA: 9/4, 14/5, 28/5, 18/6,    
                                          20/6, 3/9, 10/9, 17/9, 24/9 2023

I resan ingår: Bussresa tor Stockholm • Två nätter med 
del i insides dubbelhytt • 2 middagar • 1 frukost • 1 brunch

PRIS från   2.975:-
Tillägg utsides tvåbäddshytt   300:-/pers

Tillägg singelhytt  1.120:-

RESLÄNGD: 3 dagar  AVRESA: 14/6, 25/6, 27/6 2023

I resan ingår: Bussresa tor Stockholm • Två nätter med 
del i insides dubbelhytt • 2 middagar • 1 frukost • 1 brunch

PRIS från  2.975:-
Tillägg utsides tvåbäddshytt   300:-/pers

Tillägg singelhytt  1.235:-

Längtar du efter paradisstränder och finmiddagar? I som-
mar behöver du inte krångla till det. En fyradagarskryss-
ning till Visby och Ystad på sköna Österlen räcker långt! 
Upplev två av landets mest pittoreska städer och njut av 
det ljuva kryssningslivet ombord på Cinderella. Del i hytt 
och måltidspaket ingår i priset.

Dag 1 Hemorten–Stockholm
Båten lägger ut från kajen i Stockholm kl 15.30. På utr-
san serveras buffé inkl dryck kl 19.00. Ombord finns flera 
ställen som bjuder på dans och underhållning hela kvällen.

Dag 2 Ystad
Frukost serveras ombord kl 08.00. Cinderella lägger till 
i Ystad kl 11.30. Möjligheten till att förboka rundturer 
eller bara strosa på egen hand i Ystad. Avgång från Ystad kl 
18.00. På kvällen serveras buffé inkl öl/vin och kaffe kl 19.00.

Dag 3 Visby
Efter frukost anländer Cinderella till Visby kl 09.30. Här 
finns möjlighet att förboka rundtur med guide eller bara 
ströva omkring på egen hand. Cinderella avgår från Visby 
kl 18.00. På kvällen serveras en skaldjursbuffé, kl 19.00.

Dag 4 Stockholm–Hemorten
Brunch ombord kl 11.00 innan vi lägger till i Stockholm 
kl 14.00 och vi sätter oss i bussen för resa mot hemorten. 

Ystad och Visby
Missa inte chansen till en helt unik långkryssning till dans-
ka Bornholm och därefter till Visby. Det här är en sommar-
dröm för hela familjen med kritvita stränder, spännande 
utflykter och inte minst tre kvällar i skärgården ombord på 
vårt fulladdade kryssningsfartyg Viking Cinderella.

Dag 1 Hemorten–Stockholm
Båten lägger ut från kajen i Stockholm kl 15.30. På utre-
san servas buffé inkl dryck kl 19.00. Ombord finns flera 
ställen som bjuder på dans och underhållning hela kvällen.

Dag 2 Bornholm
Frukost serveras ombord kl 08.00. Cinderella lägger till 
i Bornholm kl 11.30. Möjligheten till att förboka rundtu-
rer eller bara strosa på egen hand i Rönne. Avgång från 
Bornholm kl 18.00. På kvällen serveras buffé inkl öl/vin och 
kaffe kl 19.00.

Dag 3 Visby
Efter frukost anländer Cinderella till Visby kl 09.30. Här 
finns möjlighet att förboka rundtur med guide eller bara 
ströva omkring på egen hand. Cinderella avgår från Visby 
kl 18.00. På kvällen serveras en skaldjursbuffé, kl 19.00.

Dag 4 Stockholm–Hemorten
Brunch ombord kl 11.00 innan vi lägger till i Stockholm 
kl 14.00 och vi sätter oss i bussen för resa mot hemorten. 

Bornholm och Visby
Höga Kusten tar andan ur sina besökare. De dramatiska 
klipporna som stupar rakt ner i havet är resultatet av värl-
dens största landhöjning, hela 800 meter sedan isen bör-
jade smälta efter den senaste istiden. Och den fortgår än 
idag. Högakustenbron, Sveriges svar på Golden Gate-bron 
i San Francisco, och det mäktiga Skuleberget är några 
av de mest kända landmärkena. År 2000 upptogs Höga 
Kusten på Unesco:s världsarvslista, och har på senare år 
poppat upp som en av Sveriges främsta attraktioner. Och 
du som bara behöver kliva på Cinderella för att ta dig hit!

Dag 1 Hemorten–Stockholm
Båten lägger ut från kajen i Stockholm kl 17.00. På utresan 
servas buffémiddag inkl dryck kl 19.00. Ombord finns flera 
ställen som bjuder på dans och underhållning hela kvällen.

Dag 2 Höga Kusten
Efter frukosten anländer Cinderella till Härnösand kl 
09.30. Här finns möjlighet att förboka rundtur med guide 
eller bara ströva omkring på egen hand. Cinderella avgår 
från Härnösand kl 15.00. På kvällen serveras en skaldjurs-
buffé inkl dryck 19.00.

Dag 3 Stockholm–Hemorten
Brunch serveras ombord. Beräknad ankomst till Stockholm 
kl 14.00. Nu återstår bara bussresan mot Norrland.

Ta Cinderella till Gotland och njut av en härlig som-
markryssning med skärgård, soldäckshäng, god mat, soft 
underhållning och inte minst – en dag i semesterpärlan 
Visby. Du har hela 3 st avgångar att välja på! Nu kan du 
upptäcka ön under en dag – vi erbjuder olika upplevelsepa-
ket i land, både för barnfamiljer och andra som är nyfikna 
på Gotland. Ta våra transferbussar direkt från Cinderellas 
hamnplats till Österport inne i Visby.

Dag 1 Hemorten–Stockholm
Båten lägger ut från kajen i Stockholm kl 17.00. På utresan 
servas buffé inkl dryck kl 19.00. Ombord finns flera ställen 
som bjuder på dans och underhållning hela kvällen.

Dag 2 Visby
Efter frukosten anländer Cinderella till Visby kl 09.30. Här 
finns möjlighet att förboka rundtur med guide eller bara 
ströva omkring på egen hand. Cinderella avgår från Visby 
kl. 18.00. På kvällen serveras en skaldjursbuffé kl 19.00.

Dag 3 Stockholm–Hemorten
Brunch ombord kl 11.00 innan vi lägger till i Stockholm 
kl 14.00 och vi sätter oss i bussen för resa mot hemorten.

VisbyHöga Kusten



18       www.lonnsbuss.se        www.lonnsbuss.se 19

Dag 1 Hemorten – Luleå 
ca 680 km
Vi reser norrut efter Östersjön genom 
Sundsvall, förbi Höga kusten till 
"Foppas" Örnsköldsvik. I kvällningen 
kommer vi fram till Luleå där vi tar 
in på Elite Stadshotellet och serveras 
middag.
 
Dag 2 Luleå – Björkliden 
Efter frukost är det dags att fara 
vidare norrut. Vi passerar Gällivare 
och Malmberget innan vi når Kiruna, 
staden som är under förflyttning. 
Vi gör en två timmars rundtur med 
lokalguide och får en större inblick 
i detta unika projekt. I kvällningen 
når vi vårt hotell Fjället i Björkliden. 
Gemensam middag.

Dag 3 Björkliden – Tromsö
ca 290 km
Efter frukost fortsätter vi resan mot 
Tromsö. Vi passerar Riksgränsen in i 
Norge och kör strax norr om Narvik 
för vidare färd norrut mot Tromsö. 
Här får vi en 3 timmars rundtur med 
lokalguide. Vi äter middag på Hotel 
The Edge. Vi går ombord på nya 
Havila Pollux.

Dag 4-6 Havila
Klockan 01.30 avreser vi medHa-
vila Pollux, det nya alternativet till 
Hurtigruten. Både dessa rederier har 
den viktiga uppgiften att frakta gods 
och passagerare längs den norska kus-
ten från Bergen till Kirkenes. Denna 
sträcka räknas som världens vack-
raste sjöresa. En bedårande resa där 
vi får uppleva dygnets alla timmar i 
ljuvlig sommartid. Varje morgon ser-
veras en härlig frukost. I kvällningen 
serveras en smakfull 3-rätters middag. 
På tredje dagen med Havila lägger vi 
till vid Trondheim, och äter frukost 
ombord innan vi kliver iland kl 08.00.

Dag 6 Trondheim – Hemorten
ca 560 km
Trondheim, eller Nidaros, var Norges 
första huvudstad och ärkebiskopssäte. 
Många kulturminnen berättar om sta-
dens betydelse. Vi gör en stadsrundtur. 
På hemvägen stannar vi i Östersund 
för gemensam lunch. Därefter fortsät-
ter vi mot Sundsvall och hemorten.

Kiruna och Havila Pollux från Tromsö till Trondheim
Nya kryssningsbåten Havila Pollux – alternativ till Hurtigruten

I resan ingår
• Bussresa
• Två nätter med del i dubbelrum
• Tre nätter med del i tvåbädds utsides- 
 hytt ombord på Havila Pollux
• 6 frukostar
• 1 lunch
• 5 middagar
• Lokalguide i Kiruna och Tromsö

• Reseledarens tjänster

PRIS   16.995:-
Tillägg enkelrum/insideshytt  4.630:-
Tillägg enkelrum/utsideshytt 10.930:-

Elite Stadshotellet
Björkliden Hotell Fjället i Björkliden
Tromsö M/S Havila Pollux, en av de nyaste 
mest miljövänliga kryssningsbåtarna längs 
Norges kust.

RESLÄNGD: 6 dagar           AVRESA: 6/8 2023
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Tyskarna älskar folkfester helst i 
ölets eller vinets tecken. I centr-
um av den vackra och historiskt 
intressanta staden Bremen ligger 
festivalområdet Bürgeweide. Här 
finns festhallar, tivoli och en uppsjö 
av varustånd. På denna plats har 
hållits marknad i oktober månad 
alltsedan år 1035 vilket innebär 
att det är Tysklands äldsta frimark-
nad och numer full i klass med den 
världsberömda ölfesten i München. 
Här får du uppleva en glädjens 
och spektaklens festival präglad av 
tyskt gemyt blandat med dofterna 
från lokala maträtter och tonerna 
från folkmusikens bompa-bompa. 
Ölet står förstås i centrum och kan 
köpas överallt.

Dag 1 Hemorten – Göteborg 
ca 600 km
Färd till Göteborg och färja över till 
Kiel. Middag, shopping och nöjen 
ombord.

Dag 2 Kiel – Bremen 
ca 210 km
Efter en stärkande frukost ombord 
anländer vi till hamnen i Kiel. Vi fär-
das på motorväg de cirka 20 milen till 

Bremen, dit vi ankommer vid 11-tiden. 
Nu möter oss en stad sjudande av liv 
och feststämning. Alla sorters männ-
iskor finner du här. Gamla som unga, 
stora som små är ute i folkvimlet, 
lyssnar på musik, dansar, åker karu-
sell, roas av gycklare, äter och dricker. 
Här kan du roa dig till långt in på 
småtimmarna.

Dag 3 Bremen
Frukost på hotellet. Bremen är en 
stad av Göteborgs storlek och vi 
börjar dagen med en orienterande 
stadspromenad tillsammans med vår 
reseledare. Vi bor mitt i centrum 
och har gångväg till alla attraktio-
ner. Stadskärnan är mycket vacker 
med historiska byggnader, såväl som 
eleganta boutiquer och moderna 
varuthus. Det är bara att ta för sig 
bland arkader, smala gränder och 
bekväma gågator. Festandet fortsät-
ter på samma sätt som igår till långt 
in på natten.

Dag 4 Bremen – Kiel 
ca 600 km
Frukost på hotellet och sedan fortsät-
ter festen och festandet. På eftermid-
dagen lämnar vi Bremen och åker 

upp till Lübeck där vi besöker ett 
köpcenter där vi kan handla diverse 
varor till bra EU-priser. Varorna kan 
sedan packas direkt i bussen. Efter 
shoppingrundan gör vi sedan ett besök 
inne i Lübecks vackra centrum, där 
vi gör en liten stadspromenad i den 
berömda marsipanstaden. Vi färdas 
upp till den väntande färjan som tar 
oss över till Kiel.

Dag 5 Göteborg – Hemorten 
ca 600 km
Frukost ombord. Hemresa genom 
Sverige. Raster för kaffe och lunch.

Bremen med Oktoberfest
En folkfest i ölets och vinets tecken

I resan ingår:
• Bussresa
• 2 nätter med del i insides tvåbäddshytt
• 2 nätter med del i dubbelrum
• 5 frukostar, 2 middagar
• Lokalguide i Berlin
• Reseledarens tjänster

Pris 6.995:-
Tillägg enkelrum/hytt   1.010:-

Best Western Zur Post

RESLÄNGD: 5 dagar         AVRESA: 17/10 2023
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Helgelandskusten
Genuint vackert och äventyrligt

En av världens vackraste resvägar 
ligger på den norska kusten, närma-
re bestämt det som på norska kall-
las Kystrikesveien, sträckan mellan 
Steinkjer och Bodø. Helgelandskusten 
bjuder på stora kontraster–frodiga kul-
turlandskap, toppar, glaciärer, kust- och 
havsströmmar. Genom ett oförglömligt 
örike med höga berg mot svenska grän-
sen slingrar sig Kustriksvägen norrut, 
förbuden med otaliga broar och färjor.

Dag 1 Hemorten – Trondheim 
ca 580 km 
Färden mot vårt grannland i väs-
ter via Sundsvall, Östersund och Åre.  
Framåt kvällen kommer vi fram till 
dagens etappmål–den 1000-åriga sta-
den Trondheim. Centralt beläget i stan 
ligger vårt hotell, Scandic Nidelven, 
där vi serveras middag.

Dag 2 Trondheim – Rørvik 
ca 323 km 
Efter frukost med färja över till 
Fosenhalvön och vidare på västsidan 
av Trondheims fjorden mot Steinkjer 
och vidare till kuststaden Namsos. 
Vidare längs med Foldfjorden till 
Lund där vi tar färja över fjorden till 
Hofles och vidare till dagens slutmål 
Rørvik på ön Inre Vikna, den näst 
största i ögruppen. I Rørvik anlöper 
Hurtigruten, både södergående och 

nordgående varje kväll. Vi tar in 
på Kysthotellet och äter gemensam 
middag. 

Dag 3 Rørvik – Sandnessjøen
ca 250 km
I dag fortsätter vår resa i det ytters-
ta havsgapet med tre färjeöverfarter 
varav den längsta är på 70 min. Vi gör 
uppehåll längs vägen bl a för att beskå-
da det kända berget Torghatten. Lunch 
serveras strax norr om Brnnnøysund, 
hos Hildurs Urterarium på Tilrem. Efter 
lunch har vi knappt en mil till dagens 
andra färjeöverfart, Horn-Anndalsvåg. 
Efter knappt 20 km når vi så den tred-
je färjeöverfarten, Forvik-Tjøtta. Vi är 
nu i ett historiskt viktigt område alltse-
dan vikingatiden och före vi ankommer 
dagens slutmål Sandnessjøen ser vi den 
världskända bergskedjan Sju Søstre. 
Övernattning och middag på Scandic 
Hotel Syv Søstre. 

Dag 4 Sandnessjøen – Dönna – 
Sandnessjøen 
ca 70 km
Idag gör vi en dagsutflykt till den 
närbelägna ön Dönna med två olika 
färjeöverfarter. Havsörnen och måsen 
härskar över de cirka 3 000 holmar 
och hålor i kommunen. Här finner man 
både inlandsnatur med skogar, våtmar-

ker och höga berg, samt den typiska 
kustnaturen med kala holmar och skär. 
Vi ska bland annat besöka Dönnes 
kyrka. Gemensam middag på hotellet i 
Sandnessjøen på kvällen.

Dag 5 Sandnessjøen – Mo i Rana
ca 150 km 
Vi har en lugn morgon i Sandnessjøen 
och beger oss på förmiddagen till 
det återskapade hövdingesätet på 
Sandnes, Torolvstein. Efter guidad 
rundvandring äter vi en vikinga-
inspirerad lunch. På vår resa mot 
Mo i Rana kör vi över den mäktiga 
Helgelandsbrua, 1065 meter lång. 
Strax därefter lämnar vi Kystriksveien 
för att köra in i landet mot staden Mo 
i Rana. Via E6 och en kort avstickare 
upp på Korgfjellet anländer vi så till 
vårt hotell för natten, Scandic Hotel 
Meyergården där middag serveras. 

Dag 6 Mo i Rana – Bodø
ca 370 km 
Efter frukost fortsätter vi norrut på 
Kystriksveien mot Nordlands huvudstad 
Bodø. På en av dagens två färjeöverfar-
ter, Kilboghamn- Jektvik, passerar vi pol-
cirkelen. Många vackra vyer väntar oss 
längs med vägen, bl a kan vi skymta gla-
ciären Svartisen. Strax söder om Bodø 
får vi uppleva Saltstraumen, världens 
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starkaste tidvattenström Efter ankomst 
till Bodø, äter vi gemensam middag på 
vårt hotell Thon Hotel Nordlys. 

Dag 7 Bodø – Arvidsjaur 
ca 370 km 
Via Fauske, Rognan och Graddis tar 
vi oss över till Sverige och riksväg 
95, även kallad Silvervägen, den enda 
svenska riksvägen på kalfjället som 
når 740 meter över havet, ca 8 km 
från riksgränsen. I Arjeplog äter vi 
lunch. Om tiden medger kan man 
också besöka Silvermuseet. Dagens 
slutmål är Arvidsjaur där vi tar in 
på Hotel Laponia för middag och 
övernattning.

Dag 8 Arvidsjaur – Hemorten 
ca 640 km
Efter en mycket innehållsrik vecka 
längs med den norska kusten når 
vi så våra respektive hemorter med 
lunchstopp längs med vägen.

I resan ingår
• Bussresa
• 7 nätter med del i dubbelrum
• 8 frukostar
• 7 middagar
• 3 luncher
• Besök enligt program
• Reseledarens tjänster

PRIS   13.495:-
Tillägg enkelrum  4.220:-

Scandic Nidelven Trondheim
Kysthotellet Rörvik
Scandic Hotel Syv Søstre Sandnessjøen
Scandic Meyergården Mo i Rana
Thon Hotell Norellys Bodö
Hotel Laponia Arvidsjaur

RESLÄNGD: 8 dagar           AVRESA: 15/8 2023

Nyhet
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Här finns det mycket att se och göra. 
Spännande historia, rikt kulturarv, 
fantastisk natur och många soltim-
mar.

Dag 1 Hemorten–Visby ca 450 km
På nedresan stannar vi för  frukost. 
Färjan från Nynäshamn tar ca 3 
tim och 15 min. När vi anländer till 
Visby  möts vi av en lokal guide som 
tar oss på en rundtur. Vi besöker bl.a. 
Botaniska trädgården. Vi promenerar 
i de typiska gränderna, ser Visby dom-
kyrka och Almedalen. Ringmurens 
historia hinner vi också med innan vi 
åker till vårt hotell för incheckning 
och gemensam middag.

Dag 2 Stora norrturen och Fårö
Vi besöker speciella Källunga kyrka. 
Vi ser även Slites stora cementfabrik 
och jättelika stenbrott. Gotlands enda 
skärgård och Kyllaj hinner vi se innan 
vi vid lunchtid tar färjan till Fårö. 
Vi ser Fårös raukfält innan vi vän-
der hemåt. På vägen hem hinner vi 
med Bungemuséet och Hångers källa. 
Dag 3 Stora Hoburgersturen–Södra 
Gotland

Denna dag går turen söderut. Vi besö-
ker Ängeshävden och strövar omkring 
och njuter av ängsfriden. Vi ser hem-
bygdsplatsen i Lojsta, kustvägen ner 
mot Hoburgen, Kettelviksmuséet 
och slutligen kommer vi fram till 
Hoburgsgubben. Vi följer den vackra 
Ekstakusten på väg tillbaka till Visby. 
Gemensam middag på hotellet.

Dag 4 Visby–Hemorten ca 450 km
Efter frukost och utcheckning från 
hotellet packar vi bussen. Vi lämnar 
dagen fri i Visby för egen tid innan vi 
samlas och tar färjan mot fastlandet. 
Väl i Nynäshamn styr vi norrut och 
når under sen kväll våra hemorter.

Vårt vackra Gotland
Raukar, grottor och kultur - ön som kan upplevas om och om igen!

I resan ingår
• Bussresa
• 3 nätter i dubbelrum
• 4 frukostar
• 2 luncher
• 3 middagar
• Lokalguide två heldagar
• Entréer och besök enligt program

PRIS      7.995:-
Tillägg enkelrum  2.175:-

Scandic Visby

RESLÄNGD: 4 dagar         AVRESA: 1/8 2023

Stavanger – Bergen
Ett annorlunda Norge

På denna resa ska vi besöka delar av 
Norge vi kanske inte så ofta kommer 
till. I Stavanger ska vi åka båt ut till 
Flor & Fjäre där en enorm trädgård 
på ca 50 tunnland möter oss och över 
50.000 blommor planteras här varje 
år. En till pärla på vestlandet är Bergen 
med sin gamla mysiga bebyggelse. Vi 
kommer även att få en vacker tågresa 
från Bergen över Hardangervidda till 
Geilo med Bergensbanan. Missa inte 
detta natursceneri!

Dag 1 Hemorten – Larvik 
Tidig avresa för resa mot Norge. 
Resan går via Mora, Malung till 
Torsby. Vidare över norska gränsen till 
Kongsvinger i Norge. När vi passerar 
Oslo har vi 15 mil kvar till hamnsta-
den Larvik. Incheckning på Quality 
Hotel Grand och gemensam middag.

Dag 2 Larvik – Stavanger
Efter frukost kör vi söderut mot 
Kristiansand. Vi kör i stort sett kustvä-
gen hela dagen och rundar Norges syd-
ligaste spets, Våge och Lindesnes fyr 
som vi besöker innan vi kör norrut upp 
till Stavanger. Incheckning på Scandic 
City. Gemensam middag. 

Dag 3 Stavanger
Frukost på hotellet. Vi börjar med 

en 2,5 timmes rundtur i Stavanger 
med omnejd. Vi tar båten ut till Flor 
& Fjäre där vi äter lunch och får en 
rundvandring med guide. Sedan lite 
egen tid innan vi åker båten åter till 
Stavanger. På kvällen serveras gemen-
sam middag.

Dag 4 Stavanger – Bergen
Frukost och avresa mot Bergen. Vi 
kör i yttersta havsbandet över öar 
och broar, en fantastiskt fin upple-
velse. På eftermiddagen kommer vi till 
Bergen och får en rundtur med guide. 
Gemensam middag.

Dag 5 Bergen – Öyer 
Frukost och avresa med Bergensbanan 
mot Geilo, en fin tågresa på 3,5 timme. 
Järnvägssträckan är Skandinaviens 
högst belägna med sina 1237 m över 
havet vid Fins station. Ombord finns en 
cafévagn med enklare förtäring. I Geilo 
väntar vår buss och lunch och resan 
går vidare mot Hamar. Incheckning 
och middag.

Dag 6 Öyer – Hemorten
Vi avnjuter vår sista frukost på denna 
resa och rullar hemåt via Trysil/
Sälenfjällen in i Sverige. Vidare följer 
vi Vasaloppsvägen fram genom kända 
orter som Mångsbodarna-Evertsberg-

Oxberg och Mora. Sista delen av vår 
resa går via Furudal-Edsbyn-Bollnäs 
till hemorten.
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I resan ingår
• Bussresa
• 5 nätter med del i dubbelrum
• 6 frukostar 
•  5 middagar
•  1 luncher
• Lokalguide i Stavanger och Bergen
• Båtresa och guide på Flor & Fjäre
• Tågresa Bergen-Geilo

• Reseledarens tjänster

PRIS   13.750:-
Tillägg enkelrum  3.570:-

Quality Hotel Grand Larvik
Scandic Stavanger City
Hotel Zander K Bergen
Scandic Hafjell Öyer

RESLÄNGD: 6 dagar           AVRESA: 27/6 2023

Favorit i repris
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I Nordnorge på andra sidan Vestfjorden 
ligger Lofoten, ett dramatiskt och fan-
tastiskt havs- och fjordlandskap med 
otroliga naturkontraster. 
 
Dag 1 Hemorten – Luleå 
Vi reser på sommarfagra vägar längs 
Norrlandskusten. Vi gör olika uppehåll 
under dagen och framåt kvällen kommer 
vi fram till dagens etappmål – Luleå. 

Dag 2 Luleå – Kiruna 
Så fortsätter färden efter frukost 
och vi kör via ”samernas metro-
pol” – Jokkmokk. Under resten av 
dagen passerar vi välkända orter som 
Porjus och Gällivare innan vi kommer 
in på Midnattsolsvägen som för oss 
till den stora gruvorten Kiruna. Vi får 
en rundtur i staden med lokalguide 
innan vi checkar in. Gemensam mid-
dag på hotellet.

Dag 3 Kiruna – Narvik 
Efter en god frukost packar vi bus-
sen och börjar dagen med besök på 
Ishotellet. Efter detta styr vi bussen 
mot Atlantkusten. Väl innen i Norge 
fortsätter naturscenerierna att avlö-
sa varandra. Vi anländer till Narvik, 
och vårt hotell - Thon Partner Hotel 
Narvik.

Dag 4 Narvik –Svolvaer
Efter en god frukost fortsätter vi fär-
den mot storslagna nejder. Vi anländer 
till Svolvaer, och vårt hotell - Thon 
Hotel Lofoten.

Dag 5 Svolvaer
Naturupplevelserna fortsätter och 
efter frukost möts vi av en lokal-
guide, som i dag ska vara med oss 
på vår rundtur. En fantastisk utflykt 
bland Lofotenöarna. Denna dag hin-
ner vi med mycket - svårt att beskriva 
allt, men orten Reine, som korats 
till Norges vackraste småstad ett av 
besöksmålen. Gemensam middag på 
hotellet. På kvällen gör vi en kryss-
ning på Trollfjorden med kvällsfika. 

Dag 6 Svolvaer – Tärnaby
Efter frukost måste vi tyvärr lämna 
Lofoten för denna gång. Vår färja 
avgår från Lödingen till Bognes. 
Färden fortsätter nu söderut längs 
Löndsdalen och Dunderlandsdalen. 
På Saltfjellet gör vi ett kort stopp 
vid Polcirkelcentret. Så har vi ca 
20 mil kvar till dagens etappmål - 
Tärnaby och vi tilldelas våra rum på 
Fjällhotellet innan vi intar gemensam 
middag.

Dag 7 Tärnaby – Hemorten
Vackra vyer passerar utanför buss-
fönstret. Vi kommer in i de inre 
delarna av Västerbotten med milsvida 
skogar, sjöar och vild natur. Vi stannar 
i Vilhelmina och tittar på gammel-
stan. Resan fortsätter via Åsele och 
Sollefteå. Därefter tar vi E4 mot våra 
hemorter.

Lofoten och ett sommarfagert Lappland
Vidunderligt vackra vyer

I resan ingår
• Bussresa
• 6 nätter del i dubbelrum
• 7 frukostar, 6 middagar, 1 lunch
• Båtresor
• Utflykter enligt program
• Lokalguide i Svolvaer

PRIS    13.995:-
Tillägg enkelrum 2.360:-

Clarion Hotel Sense
Scandic Kiruna
Thon Hotel Narvik
Svolvär Thon Hotel Lofoten
Tärnaby Tärnaby Fjällhotell

RESLÄNGD: 7 dagar         AVRESA: 8/7 2023
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Nordkap
Sagolikt vacker resa till Europas utpost mot norr

Dag 1 Hemorten – Luleå 
ca 680 km 
Vi börjar vår resa norrut genom 
Medelpad och Ångermanland och 
stannar i Västerbotten för att ta 
in på Clarion Hotel Sense i Luleå. 
Gemensam middag på hotellet.

Dag 2 Luleå – Karasjok 
ca 640 km
Efter frukost bekantar vi oss med 
världsarvet Gammelstad innan det är 
dags att fara vidare norrut. Vi passerar 
Haparanda och når den 3,5 km långa 
Kukkolaforsen som ligger i Torne älv 
på gränsen mellan Sverige och Finland. 
Sommartid håvar man sik ur älven, och 
sik får vi till lunch. Vi följer Torne älv 
norrut och kör sedan genom Finland 
mot kvällen slutmål Karasjok där vi 
ska bo på hotell Scandic. Gemensam 
middag på hotellet.

Dag 3 Karasjok – Honningsvåg – 
Nordkap – Hammerfest
ca 475 km 
Efter frukost beger vi oss mot 
Honningsvåg via Lakselv. Från 
Honningsvåg tar vi oss direkt ut till 
Nordkapsklippan och får uppleva 
denna världsberömda plats i dagsljus. 
Vi kör senare till Hammerfest där vi 
tar in på Thon hotel. Efter gemensam 
middag kan vi njuta av midnattssolen.

Dag 4 Hammerfest – Alta– Tromsö
ca 435 km  
Efter frukost sätter vi kurs mot Nord-
Norges huvudstad Tromsö. Första 
stopp blir Alta museum med häll-
ristningar upptagna på världsarvs-
listan. Här blir det lunch på egen 
hand. Sedan väljer vi en kustnära och 
spektakulär resrutt där vi passerar 
den mäktiga bergskedjan Lyngsalpene 
och korsar två fjordar med färja. I 
Tromsö bor vi på Clarion The Edge. 
Gemensam middag på hotellet.

Dag 5 Tromsö – Kiruna 
ca 400 km 
Efter frukost går färden mot hemlan-
det via Narvik och Abisko till Kiruna 
där vi ska övernatta på hotell Scandic. 
Vi gör uppehåll för lunch på egen 
hand på lämplig plats. Gemensam 
middag på hotellet. 

Dag 6 Kiruna – Arvidsjaur 
ca 370 km  
Vi fortsätter färden efter frukost och 
passerar Jukkasjärvi där vi kikar in i kyr-
kan som är den äldsta bevarade kyrkan 
i Lappland och känd för sin altartavla, 
skulpterad av Bror Hjorth. Här ligger 
även det kända ishotellet som vi besö-
ker. Lunch på egen hand i Jokkmokk. I 
Arvidsjaur ska vi bo på hotell Laponia. 
Gemensam middag på hotellet.

Dag 7 Arvidsjaur – Hemorten
ca 620 km
Efter frukost kör vi mot hemorten. Vi 
stannar till för lunch på egen hand på 
lämplig plats.

I resan ingår
• Bussresa
• 6 nätter med del i dubbelrum
• 7 frukostar 
• 6 middagar
• 1 lunch
• Utflykter och entréer enligt program
• Reseledarens tjänster

PRIS          11.995:-
Tillägg enkelrum 2.785.-

Clarion Hotel Sense
Scandic Karasjok
Thon Hotel Hammerfest
Scandic Kiruna
Hotel Laponia 

RESLÄNGD: 7 dagar         AVRESA: 25/7 2023
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Denna del av Norge visar upp ett 
av landets mest varierade och 
natursköna områden. Här får vi 
på kort tid uppleva allt från djupa 
och bördiga dalar till höga och 
vilda fjäll, vackra fjordar och en 
fantastisk kust.

Dag 1 Hemorten –Otta
ca 570 km
Tidigt åker vi västerut via Mora till 
Hamar, som vi når framåt efter-
middagen.  Färden går norrut och 
vi passerar centrum för de olym-
piska spelen – Lillehammer. Vi föl-
jer E6 genom Gudbrandsdalen och 
delar av Per Gynts rike. Framåt 
kvällen kommer vi till Thon Hotel 
Otta. På kvällen äter vi en smak-
full middag. 

Dag 2 Otta–Geiranger
ca 280 km
Efter frukost lämnar vi Otta och 
färden går vidare. Under dagen 
finns många tillfällen att plocka 
fram kameran. Vi färdas genom 
Ottadalen via Lom och Grotli, och 
kan bland annat se Jotunheimens 
mäktiga fjällmassiv. 

Här bjuds på helt fantastiska sce-
nerier innan vi framåt lunchtid 
anländer till Geiranger och går 
ombord på Hurtigruten. Färden 
går genom Geiranger fjorden. Den 
kallas för ”Kungen av fjordar” och 
fantastiska naturupplevelser möter 
oss. De kända forsarna Brudslöjan, 
Friaren och De Sju Systrarna kas-
tar sig utför fjällsidorna ner i 
fjorden. Vi far förbi gårdar som 
ligger på klipphyllor utefter de 
lodräta fjällväggarna, hundratals 
meter över fjorden. En trerätters 
middag serveras om  bord innan vi 
anländer till Molde. Övernattning 
på Scanidc Seilet. 

Dag 3 Molde–hemorten
ca 750 km
Hemresedagen inleds med riklig 
frukost. Denna dag väljer vi delvis 
andra färdvägar mot Sverige och 
Norrlandskusten. Via Röros och 
Funäsdalen når vi våra hemorter.   
Vi gör uppehåll bland annat för 
mat och dryck. Framåt sen kväll 
är vi åter hemma efter en fin resa 
till vårt kära grannland Norge.

Hurtigruten, 3 dagar
Upplev Gudbrandsdalen, Geirangerfjorden och Hurtigruten

I resan ingår
• Bussresa
• Del i dubbelrum 2 nätter
• 3 frukostar
• 2 middagar varav 1 middag ombord 
 på Hurtigruten M/S Nordkapp
• Reseledarens tjänster

PRIS     5.295:-
Tillägg enkelrum         1.030:-

Thon Hotel Otta
Scandic Seilet

Bokas innan 28/3 2023 därefter på förfrågan 

RESLÄNGD: 3 dagar           AVRESA: 1/7 2023

Foto: Werner Anderson

Foto: Jonas Albisser

Oslo–Köpenhamn 4 dagar
Två av våra vackra grannhuvudstäder

Här kryssar vi mellan Oslo och 
Köpenhamn. En underbar båttur 
genom Oslofjorden, guidad rund-
tur i Köpenhamn och besök på 
Louisiana Konstmuseum.

Dag 1 Hemorten –Oslo 
ca 530 km
Vi avreser från hemorten och 
åker in i Dalarna. Via Orsa, Mora, 
Malung kommer vi till Värmland. 
Färden går förbi Torsby och vid 
Kongsvinger når vi Norge. Målet 
är Norges huvudstad Oslo. Vi 
får en rundtur med lokalguide 
innan vi checkar in på vårt hotell. 
Gemensam middag.

Dag 2 Oslo – Köpenhamn
ca 50 km
Frukost på hotellet. Förmiddagen 
lämnas fri för egna strövtåg innan 
vi samlas för att åka till DFDS 
terminal. Vi kliver ombord på kryss-
ningsbåten som tar oss genom den 
vackra Oslofjorden ut på Skagerack. 
Middag och nöjen ombord.

Dag 3 Köpenhamn–Helsingborg 
ca 120 km 
Vi får en härlig sjöfrukost och 

anländer till Köpenhamn 10.00. 
Vår lokalguide möter vid kajen 
för en två timmars fascineran-
de busstur genom staden. Vi får 
lite egen tid för lunch eller fika. 
Under eftermiddagen kör vi den 
vackra vägen längs kusten mot 
Helsingör för att ta färjan över till 
Helsingborg för övernattning och 
gemensam middag.

Dag 4 Helsingborg–Hemorten 
ca 800 km
Efter frukost lastar vi bussen för 
att börja vår hemfärd. Stopp för 
fika och lunch. Sen kväll når vi 
våra hemorter.

I resan ingår
• Bussresa
• Båtresa Oslo-Köpenhamn med
 del i insides dubbelhytt
• 2 nätter med del i dubbelrum
• 4 frukostar
• 3 middagar
•  Lokalguide i Oslo och Köpenhamn
• Reseledarens tjänster

PRIS     6.695:-
Tillägg enkelrum/hytt  1.970:-

Thon Hotel Opera
Elite Hotel Marina Plaza

RESLÄNGD: 4 dagar        AVRESA: 20/8 2023
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Atlanterhavsveien och Trollstigen
Upplevelser som inte med ord kan beskrivas – de måste upplevas!

Denna del av Norge visar upp ett av 
landets mest varierade och natur-
sköna områden. Här får vi på kort tid 
uppleva allt från höga och vilda fjäll 
till djupa och bördiga dalar, vackra 
fjordar och en fantastisk kust. 

Dag 1 Hemorten – Trondheim 
ca 590 km
Vår färd mot vårt grannland startar 
och denna dag går färden norrut via 
Sundsvall, Östersund och Åre. Vi gör 
under dagen olika uppehåll, så att de 
som önskar kan inta något ät- och 
drickbart. Framåt kvällen kommer 
vi fram till dagens etappmål – den 
1000-åriga staden Trondheim. Vårt 
mycket centralt belägna hotell, Thon 
Nidarosen väntar på oss och tilldelar 
oss våra rum. Vi får en stunds vila 
innan vi serveras dagens middag.

Dag 2 Trondheim – Molde ca 320 km
Vi intar en god frukost. Resan går 
söderut på vackra vägar ner till 
Halsa för en kortare färjetur över 
till Kanestraum. Vi kommer till 
Kristiansund en trevlig fiskestad vid 
kusten. Också kallad Norges klippfisk-
huvudstad. Finns tid stannar vi för en 
kort promenad. Sedan är det dags för 
en av resans höjdpunkter den kända 
Atlanterhavsveien, som länkas sam-

man av broar och vägbankar mellan 
holmar och skär i kustbandet. 
En naturupplevelse av stora mått! Foto 
paus är ett måste! Framåt eftermid-
dagen kommer vi till Scandic Seilet, 
centralt beläget i Molde. Vi tilldelas 
våra rum, intar gemensam middag och 
sover säkert gott efter en innehållsrik 
och givande dag.

Dag 3 Molde – Otta ca 250 km
Tidig frukost inleder vår dag och 
därefter fortsätter vi vår färd. Efter 
en knapp timmes körning tar vi färja 
från Sölsnes till Åfarnes, en tur på ca 
15 minuter. Via Åndalsnes är vi snart 
inne på Norges mest berömda turist-
väg, Trollstigen. En fantastisk färd 
som slingrar sig upp genom fjällmas-
sivet. Härifrån ser vi bl a fjälltopparna 
Dronningen, Kongen och Bispen. Snart 
är det dags för nästa färjetur, nu ca 10 
minuter, från Linge till Eidsdal. Vidare 
via vackra dalgångar och Örnvägen 
med sina 11 skarpa hårnålskurvor 
till Geiranger. Från Geirangerfjorden 
tar vi Geirangervägen med alla sina 
kurvor upp till Strynefjället. Först 
kör vi genom ett mäktigt fjällandskap 
och därefter ett frodigt skogs- och 
lanbrukslandskap på väg mot dagens 
slutmål Otta. Vi tilldelas våra rum och 
samlas därefter till middag.

Dag 4 Otta – Hemorten 
ca 570 km
Hemresedagen inleder vi med riklig 
frukost och därefter startar vi fär-
den hemåt över den svenska fjällvärl-
den, givetvis med olika uppehåll bland 
annat för intagande av mat och dryck. 
Framåt sen kväll är vi åter hemma 
efter en innehållsrik resa till vårt kära 
grannland Norge.

Fakta
Avresa 15 maj
Resanslängd 5 dagar
Resans pris 4495:-
I resan ingår
.Bussresa
.Del i tvåbäddshytt insides
.Del i dubbelrum
.4 frukost
.3 middag
.Lokalguide
.Reseledarenstjänster
.Hotell
Hotel AG ON Aldea www.agon-aldea.
de

RESLÄNGD: 4 dagar       AVRESA: 19/6 2023

Foto: Øyvind Heen - Visitnorway.com

Foto: CH - Visitnorway.com
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Den berömda Göta Kanal är en vack-
er upplevelse med sina slussar och 
underbara miljöer. På denna resa 
hinner vi också besöka Visingsö och 
få en visning av Rejmyre Glasbruk.

Dag 1 Hemorten – Linköping
ca 450 km
Avresa från hemorten för resa via 
Örebro, Askersund ner till Borensberg. 
I Borensberg kan vi se hur en sluss 
öppnades manuellt förr i tiden. Här 
stiger vi ombord på M/S Wasa Lejon 
för en härlig kanaltur. Lunch serve-
ras på båten vid avgång, kl 14.00. 
Resan på kanalen varar i ca 3,5 
timmar och slutar i Berg. Här åter-
finns kanalens berömda slusstrappa 
med 7 slussar och ytterligare två 
dubbelslussar. Sedan tar oss bus-
sen till Linköping där vi övernat-
tar. Gemensam middag på kvällen.  

Dag 2 Linköping – Visingsö – 
Linköping 
ca 180 km
Efter frukost är det dags att bege sig 
till Gränna varifrån vi tar färjan över 
till Visingsö. Här byter vi från buss 
till häst vi ska åka Remmalag och bla 
besöka Kumlabykyrka. Vi äter dagens 
lunch på Hamnkrogen i Gränna. Via 

turistvägen efter Vättern kommer 
vi upp mot Ödeshög och Vadstena. 
Det blir visning av klosterkyrkan och 
klostermuseet med guide. Tillbaka till 
hotellet för gemensam middag.

Dag 3 Linköping – Rejmyre – 
Hemorten 
ca 450 km
Efter frukost och lastning av 
bussen visar en lokalguide oss Gamla 
Linköping innan vi fortsätter till 
Rejmyre där vi börjar med lunch på 
Gestgifveriet. Vi får en guidad rund-
vandring på glasbruket och möjlighet 
att handla i glasshoppen. Under efter-
middagen börjar vi vår resa norrut 
och våra hemorter dit vi kommer i 
kvällningen.

Göta Kanal – Linköping – Visingsö – Rejmyre Glasbruk
Upplev den vackra kanalen, Linköping, Visingsö och Rejmyre Glasbruk

I resan ingår
• Bussresa
• Båtresa Berg-Borensberg
• Del i dubbelrum 2 nätter
• Färja Gränna-Visingsö tor, Remmalag
• 3 frukostar, 3 luncher, 2 middagar
• Guidad visning av Rejmyre Glasbruk
• Reseledarens tjänster

PRIS  5.295:-
Enkelrumstillägg  540:-

Quality Hotel Ekoxen

RESLÄNGD: 3 dagar          AVRESA: 15/8 2023
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I resan ingår
• Bussresa
• Del i dubbelrum 3 nätter
• 4 frukostar
• 3 middagar
• Reseledarens tjänster

PRIS  6.395:-
Tillägg enkelrum 1.290:-

Thon Nidaros
Scandic Seilet 
Thon Hotel Otta
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På denna resa får ni bekanta er 
med konstnärsfamiljen Sahlström, 
Rackstadskolonin, Selma Lagerlöf, 
Lars Lerin och Gustaf Fröding.

Dag 1 Hemorten–Karlstad 
ca 440 km
Avresa från hemorten via Edsbyn, 
Mora till Torsby i norra Värmland. 
Vi börjar med ett besök på 
Sahlströmsgården, konstnärsfamil-
jen Sahlströms släktgård. Besöket 
börjar med lunch därefter får vi en 
guidad rundvandring på släktgården. 
Vår ciceron ger oss en mustig berät-
telse om livet på Sahlströmsgården. I 
utställningslokalerna förevisas vi glas, 
textilier, keramik, målningar, smide 
och kläder av i huvudsak nordiska 
konstnärer. Vi fortsätter vår resa till 
Selma Lagerlöfs hem Mårbacka. Här 
bodde hon som barn, och efter sina 
litterära framgångar kunde hon köpa 
tillbaka gården som hade gått ur släk-
tens ägo. Idag är Mårbacka en min-
nesgård och öppen för allmänheten, 
enligt Selma Lagerlöfs testamente. 
Vi lär under en guidad visning känna 
både personen och författaren Selma 
Lagerlöf och får se hennes hem som 
står likadant nu som när hon levde. 

Under sen eftermiddag åker vi till 
residensstaden Karlstad för övernatt-
ning och middag. 

Dag 2 Karlstad med rundtur 
ca 220 km
I dag ska vi göra en heldag med lokal-
guide. Vi börjar med en rundtur i 
Karlstad. Sedan åker vi till familjeägda 
Klässbols Linneväveri, som startades 
1920 och är kunglig hovleverantör. I 
väveriet får vi beskåda tillverkningen 
av linneprodukter på nära håll, och 
sedan kan vi utforska butikens fina 
sortiment av genuint svenskt linne-
hantverk. Dagens lunch intas på Gate 
Gästgiveri. Efter en god lunch åker 
vi mot Arvika för ett besök på det 
naturskönt belägna Rackstadmuseet. 
Detta konstmuseum öppnades 1993 i 
anslutning till den berömde konstnären 
Christian Erikssons bostad och atelje 
Oppstuhage från slutet av 1800-talet. 
I denna trakt verkade en grupp konst-
närer runt sekelskiftet 1900, den så 
kallade Rackstadkolonin, och i museets 
samlingar finns konst och konsthantverk 
som har anknytning till dem. Utöver de 
fasta samlingarna visas även temporära 
utställningar. Vi avslutar dagen med 
gemensam middag på hotellet. 

Dag 3 Karlstad–Hemorten 
ca 400 km
Efter frukost besöker vi Lars Lerins  
konstmuseum på den gamla dansme-
tropolen Sandgrund. Färden går vidare 
till Gustaf Frödings födelsegård Alster 
strax utanför Karlstad. Vi börjar med 
lunch på herrgården innan vi får en 
guidad visning. Resan fortsätter mot 
Filipstad där vi gör ett stopp och häl-
sar på den värmländska poeten Nils 
Ferlin som sitter tankfullt försjunken 
på en parksoffa. Resan fortsätter mot 
hemorten.

Värmland
Landskap fyllt av saga, sägen, konst och kultur.

I resan ingår:
• Bussresa
• Två nätter med del i dubbelrum
• 3 frukostar, 3 luncher, 2 middagar
•  Lokalguide
•  Besök och entréer enligt program

PRIS  5.595:-
Tillägg enkelrum  920:-

Karlstad  Scandic Winn Karlstad

RESLÄNGD: 3 dagar          AVRESA: 28/8 2023

Foto: KM IDÉFoto: Trond Isaksen

Nyhet

Foto: sliperietborgvik.se Foto: Måns Jensen
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Dag 1 Hemorten–Öland 
ca 690 km 
Avresa från hemorten mot Öland. 
Vi passerar Stockholm, Norrköping, 
Västervik och Oskarshamn på vägen 
och slutligen Kalmar där vi tar bron 
som är 6070 meter över till Öland. 
Vi stannar för fika och lunchstopp 
under resans gång. Mot kvällningen 
checkar vi in på Halltorps Gästgiveri. 
Gemensam middag.

Dag 2 Norra Öland
Efter frukost sätter vi oss i bussen med 
lokalguide. Resan går via kända platser 
som Löttorp och Böda till Ölands norra 
udde och fyren Långe Erik. I Böda 
finns Trollskogen, en mycket särpräglad 
skog, vindpinad och med grova stammar 
klädda med slingrande murgröna - en 
sällsam upplevelse. Vid Byarum har 
vi Ölands enda raukområde. Vid klart 
väder ser vi i horisonten Nationalparken 
Blåjungfrun i Kalmarsund. Vi kommer 
till Sandvik som har Skandinaviens 
högsta holländska kvarn, 7 våningar. 
Dagens lunch serveras i Köpingsvik. 
Eftermiddagen kommer vi att tillbringa 
i Ölands centralort, Borgholm och med 
ett besök på Solliden med entré till slot-
tet. Kanske någon ur kungafamiljen är 
på besök. Åter till hotellet för lite vila 
och gemensam middag.

Dag 3 Södra Öland
Efter hotellfrukost är det åter dags 
att sätta sig i bussen för en heldag 
med lokalguide. I dag blir det besök 
på södra delen av ön. Vi kommer bland 
annat att besöka Ottenby fågelstation 
där Sveriges ornitologiska förening 
bedriver flyttfågelforskning och ring-
märker över 10 000 fåglar varje år. 
För den som orkar finns möjlighet att 
bestiga fyren Långe Jan. Vi kommer 
också att inta dagens lunch i Ottenby 
på restaurang Fågel Blå. Nästa stopp 
blir på Eketorps Fornborg. Här finns 
välbevarade husgrunder från folk-
vandringstiden och medeltiden. Dessa 
är förmodligen Sveriges äldsta läm-
ningar efter en forntidsstad. För den 
som är botaniker är Öland ett himmel-
rike, men vi andra uppskattar också 
ett stopp på det stora Alvaret. Många 
unika växter finns bara här och kan-
ske kan vi lära oss namnet på någon 
ny växt. Efter ytterligare en dag med 
många intryck så är vi åter på hotellet 
och en gemensam middag.

Dag 4 Öland – Norrköping–
Hemorten ca 690 km
Efter frukost lastar vi bussen och 
lämnar Öland för denna gång. Vi 
åker mot Norrköping och Rejmyre 
Glasbruk där vi får guidad visning 

och äter en god lunch på Gestgifveriet. 
När vi är mätta och nöjda med besö-
ket på glasbruket är det åter dags att 
sätta sig i bussen för den sista biten 
av resan som går via Katrineholm och 
Enköping och under kvällen kommer 
vi till våra hemorter.

Öland och Rejmyre Glasbruk
Solen och vindarnas ö

I resan ingår
• Bussresa
• 3 övernattningar med del i dubbelrum
• 4 frukostar
• 3 luncher
• 3 middagar
• Lokalguide två dagar på Öland
• Entréer och besök enligt program

PRIS  8.295:-
Tillägg enkelrum 915:-

Halltorps Gästgiveri

RESLÄNGD: 4 dagar          AVRESA: 12/6 2023

Foto: Jonas Albisser SV
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Äntligen kan vi erbjuda en upple-
velse utöver det vanliga. Vi krys-
sar med Hurtigruten från Bergen 
upp till Trondheim och tillbring-
ar två nätter ombord. Tänk att 
få uppleva alla dygnets timmar 
ombord, att stå på däck en ljus 
sommarnatt och uppleva Norges 
fantastiska natur. Hurtigruten 
anlöper 8 platser på sin väg till 
Trondheim, bland annat Ålesund, 
Geiranger och Molde.

Dag 1 Hemorten – Gol 
Avresa från hemorten för resa 
mot Norge och Gol. Vi reser över 
gränsen till Norge. Vid Hamar kör 
vi parallellt med sjön Mjösa och 
når Gjövik. Här börjar klättringen 
till den fantastiska fjällvärld som 
omger oss hela vägen till Gol där 
vi övernattar. Vårt hotell är beläget 
på 1000 meters höjd över havet 
på Golfjällets solsida omringat av 
praktfulla fjällmassiv. En förträff-
lig middagsbuffé serveras.
 
Dag 2 Gol – Bergen 
Frukost och avresa mot Bergen 
där vi går ombord på Hurtigruten. 
Resan går över Hardangervidda, 

Europas största högfjällsplatå. 
Vägen ligger ca 1200 meter över 
havet. Det finns flera glaciärer 
i området. Är det klart ser vi 
Hardangerjökeln från bussfönst-
ret. Europas största vildrenstam 
finns på Hardangervidda. Vi 
anländer till Bergen och en lokal-
guide möter oss för en intressant 
rundtur. Kl 18.00 checkar vi in 
ombord på båten och äter en 
gemensam middag. Avresa från 
Bergen är kl 20.30.
 
Dag 3 Hurtiguten
Frukost serveras och dagen är 
fri för att bara njuta av tillvaron. 
Lunch serveras ombord. Under 
dagen får vi bland annat uppleva 
Geirangerfjorden. Gemensam mid-
dag på hotellet.
 
Dag 4 Trondheim – Röros 
Frukost och ankomst till Trondheim 
kl 09.45. Vår buss möter oss på 
kajen. Vi kör en rundtur i Trondheim 
och ser på Nidarosdomen. Egen tid 
i Trondheim för lunch innan vi på 
eftermiddagen rullar mot Röros. 
Egen tid att se på Röros innan 
gemensam middag på hotellet. 

Dag 4 Röros – Hemorten
Frukost och utcheckning. Vi når 
svenska gränsen och passerar 
Funäsdalen och Sveg. Under kväl-
len når vi våra hemorter.

Hurtigruten från Bergen till Trondheim
En riktig kryssning med två nätter ombord på M/S Nordlys

I resan ingår
• Bussresa
• Två nätter med del i dubbelrum
•  Två nätter med del i ospecifierad hytt 

ombord på Hurtigruten
• 5 frukostar
• 4 middagar

• Reseledarens tjänster

PRIS   11.995:-
Tillägg enkelrum/hytt 3.384:-

Pers Hotel Gol
M/S Nordlys
Röros Hotel

RESLÄNGD: 5 dagar           AVRESA: 3/9 2023

Foto: Altafoto.no

Foto: Susanne GlowikFoto: Simon SkreddernesFoto: CH - visitnorway.com

Foto: Altafoto.no

En intressant och innehållsrik 
resa mot den svenska västkusten, 
och vidare till norra Jylland med 
den särpräglade naturen och det 
sägenomspunna Skagen.

Dag 1 Hemorten – Göteborg 
Efter avslutad lastning startar 
vi vår färd genom Sverige till 
Göteborg. Vi stannar för lunch och 
fika under vår resa. Vi checkar in 
på centralt belägna First Hotel 
G. En promenad på Avenyn kan-
ske hinns med innan middagen på 
hotellet.
 
Dag 2 Göteborg – Hirtshals 
Efter frukost lämnar vi Göteborg 
och kör ombord på Stena Lines 
färja som tar oss till Danmark och 
Fredrikshamn. På resan upp till 
Hirtshals stannar vi i Dronninglund 
och får en guidad visning av 
Voergaard Slot. Under eftermidda-
gen når vi vårt hotell Montra Skaga, 
incheckning och middag.

Dag 3 Hirtshals–Skagen–
Hirtshals 
ca 120 km
Efter en smakfull frukost ska vi 
åka till det sägenomspunna Skagen. 

Efter ca 1 timmes körning kommer 
vi till Danmarks nordspets. Här 
möter vår lokalguide och tillsam-
mans ska vi uppleva mycket av 
Skagen. Vi tar en sväng till hamnen 
varifrån vi ser och får höra om den 
”igensandade kyrkan”. Givetvis 
besöker vi Grenen, Skagens nord-
ligaste udde. Här går vi ombord 
på ”Sandormen” som tar oss över 
långa sanddyner ut till spetsen där 
Skagerrak och Kattegat möts. Vi 
äter en gemensam lunch där vi blir 
serverad rödspätta innan vi besöker 
Skagenmuseét. Vi hinner också med 
att ströva lite på egen hand innan 
vi vänder åter mot Hirtshals och 
gemensam middag på hotellet.

Dag 4 Hirtshals–Jesperhus
Blomsterpark–Hirtshals 
ca 300 km
Utflyktsdag, vi rullar genom det 
vackra danska landskapet mot 
Limfjorden och Mors, för ett besök i 
Jesperhus Blomsterpark - Danmarks 
Mainau. Vattenfall, orientalisk 
trädgård, annorlunda planteringar, 
rosenträdgård och tropiskt djungel- 
zoo – här finns något för alla. Vi 
återvänder till hotellet för gemen-
sam middag.

Dag 5 Hirtshals–Hemorten
ca 640 km
Vår hemresedag inleder vi med fru-
kost innan vi lämnar Hirtshals för 
denna gång. Vi tar färjan över till 
Sverige kl 08.15 och börjar vår 
hemresa. Framåt kvällen når vi våra 
hemorter efter en händelserik och 
fantastisk resa till Skagen.

Skagen 5 dagar
Natur, konst, planteringar på det vackra Jylland och Jesperhus Blomsterpark

I resan ingår
• Bussresa
• 4 nätter med del i dubbelrum
• 5 frukostar
• 4 middagar
• 1 luncher
• Lokal guide på Skagen
• Entréer enligt program
• Reseledarens tjänster

PRIS 8.915:-
Tillägg enkelrum  1.485:-

Skaga Hotel

RESLÄNGD: 5 dagar          AVRESA: 12/6 2023

Foto: Sofi Hoffman, Rese-Konsulterna
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Allt sedan 1605 har denna unika 
marknad gått av stapeln varje år för-
sta helgen i februari.

Dag 1 Hemorten–Luleå 
ca 660 km
Resan startar från hemorten med för-
sta rast i Sundsvall och frukostbuffé 
serveras. Vidare följer bussen kusten 
norrut, över Högakustenbron upp mot 
Nordmaling där vi stannar för lunch. 
Vid 18-tiden beräknas ankomsten till 
Luleå. Efter incheckning och lite vila 
äter vi gemensam middag på hotellet.

Dag 2 Luleå–Jokkmokk–Luleå ca 
340 km
Tidig frukost och avresa på mor-
gonen mot Jokkmokk. En resa på 
ca 3 timmar. Strax före Jokkmokk 
passeras Polcirkeln. Under dagen 
händer mycket intressant på och 
utanför marknadsområdet. Ren-race 
ner på sjön, utställningar på museet 
och naturligtvis marknadsstånd i mas-

sor. I skymningen samlas vi vid bussen 
och rullar ner till vårt hotell där en 
varm bastu väntar för de som önskar. 
Gemensam middag på hotellet.

Dag 3 Luleå–Hemorten ca 660 km
Efter frukost lastas bussen och hem-
resan påbörjas. Men innan vi lägger 
Luleå bakom oss besöker vi
Gammelstaden strax utanför Luleå. 
Under dagen stannar vi för mat och 
kafferaster.

Jokkmokks Vintermarknad
En fantastisk upplevelse i kyla, snö och ett myllrande folkliv

I resan ingår
• Bussresa
• 2 nätter i dubbelrum
• 3 frukostar
• 2 luncher
• 2 middagar
• Reseledarens tjänster

PRIS        4.495:-
Tillägg enkelrum  900:-

Quality Hotel Luleå

RESLÄNGD: 3 dagar           AVRESA: 2/2 2024

Foto: Agneta Nyberg

Rostocks och Lübecks Julmarknad
En perfekt start på julfirandet!

Dag 1 Hemorten–Röros 
ca 430 cm
Avresa från hemorterna via Ljusdal, 
Sveg och Funäsdalen över Norska 
gränsen till Röros och vårt hotell 
Bergstadens Hotel. Gemensam mid- 
dagsbuffé.

Dag 2–3 Röros
Nu firar vi en riktig jul.  Tomten kom-
mer på besök på julafton. Julbord 
serveras på kvällen. På Juldagens 
förmiddag finns möjlighet att besöka 
gudstjänsten. Tre rätters middag på 
kvällen. Kaffe och julbak serveras alla 
dagarna och på kvällarna spelas upp 
till dans.

Dag 4 Röros–Hemorterna 
ca 430 cm
Efter frukost lastar vi bussen och 
beger oss österut. Vi når våra hemor-
ter under eftermiddagen.

Julresa till Röros
Fira en riktig jul med oss!

Foto: Sven Erik Arndt
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I resan ingår
• Bussresa
• 3 nätter med del i dubbelrum
•  4 frukostar, 2 luncher, 1 buffémiddag, 

julbord, tre rätters middag. Kaffe och 
julbak alla dagar.

PRIS:          6.695:- 
Tillägg enkelrum 1.000:-

Röros Bergstadens Hotel

RESLÄNGD: 4 dagar        AVRESA: 23/12 2023

Dag 1 Hemorten–Göteborg
ca 600 km
Avresa med buss från hemorten till 
Göteborg och Stena Lines terminal. 
Sköna hytter och god middag ombord.

Dag 2 Kiel–Rostock 
ca 200 km
Frukost ombord innan vi kliver i land i 
Kiel. Vi reser till Rostock och åker till 
vårt hotell och lämnar bagaget. Nu kan 
julfrosseriet börja. Gemensam middag 
på kvällen.

Dag 3 Rostock
Efter en god frukost på hotellet kan 
de som vill följa med bussen till ett 
köpcentrum som ligger en bit utanför 
stadskärnan. Här får vi tillfälle att 
shoppa ett par timmar innan bussen 

åker tillbaka in till centrala Rostock. 
Nu finns det gott om tid att avnjuta 
tyska läckerheter och ta in julstäm-
ningen.

Dag 4 Rostock–Lübeck–Kiel 
ca 210 km
Frukost på hotellet och avresa 
till Lübeck en av Tysklands vack-
raste julstäder. Nu är det dags att 
uppleva den speciella julstäm-
ningen som råder här. Passa på att  
besöka Niedereggers marsipanbageri, 
en fantastisk upplevelse för alla sin-
nen. Sen eftermiddag är det dags att 
ta farväl av Lübeck för denna gång. 
Vi åker den sista biten upp till Kiel för 
att gå ombord på färjan mot Sverige. 
Gemensam middag ombord.

Dag 5 Göteborg–Hemorten 
ca 590 km
Hemresa genom Sverige. Raster för 
kaffe och lunch. 

I resan ingår
• Bussresa
• Två nätter med del i insides dubbelhytt
• Del i dubbelrum  2 nätter
• 3 middagar, 5 frukostar
• Reseledarens tjänster

PRIS  7.695:-
Tillägg enkelrum/hytt 1.550:-
Utsideshytt 420:-

Rostock Pentahotel

RESLÄNGD: 5 dagar        AVRESA: 10/12 2023
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SÄRSKILDA RESEVILLKOR
Anmälningsavgift
500 kr/person, vid flyg 1 500, skall betalas 10 dagar 

efter bokningsbekfräftelse för att resan skall vara 

definitiv. Anmälningsavgiften dras ifrån slutbetal-

ningen. Allergier meddelas vid bokning. Vid behov 

av hjälp måste egen ledsagare följa med på resan.

Slutbetalning
Skall vara betald senast 15 dagar före avresa. 

Bokningar gjorda mindre än 15 dagar före avresa 

betalas omgående.

Avbeställningsskydd
Lönns Buss AB handa håller inga egna avbeställ-

ningsskydd utan hänvisar till ditt försäkringsbolag 

eller bankkorts företag.

Avbeställning
A. Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avre-

san: expeditionsavgift på 200 kr/person.

B. Vid avbeställning inom 30-15 dagar före avresan: 

ska resenären betala 25% av resans pris Vid avbok-

ning 14 dagar till 72 timmar före avresa ska resenä-

ren betala 50% av resans pris.

C. Vid avbeställning senare än 72 timmar före 

avresan ska resenären betala hela resans pris

Resegaranti
Lönns Buss har till Kammarkollegiet ställt lagstadgad 

resegaranti.

Passagerarlistor
Vid båtresa måste namn, födelseår, nationalitet samt 

eventuellt handikapp meddelas vid bokning.

Platsreservation 
De fyra främsta platserna i bussen kan reserveras 

mot en avgift på 250.-/st i övrigt inga reservationer.

Pass / Legitimation
På alla våra resor utanför Sverige måste godkänd 

legitimation medföras och utanför Norden krävs 

pass. Detta gäller även barn.

Prisjustering
Vi reserverar oss för prishöjningar, som sker i sam-

band med valutajusteringar, skatter, bränsletillägg 

och tullar. Skulle en sådan höjning behöva tas ut 

sker det senast 21 dagar innan avresa.

Enkel Rum/Hytt
Resenären som reser ensam betalar alltid enkel-

rums/hytt pris.

Biljetter
Bokningsbekräftelsen gäller som färdbevis tillsam-

mans med betalningskvitto. Denna bekräftelse 

uppvisas för chauffören/reseledaren. Övriga biljetter, 

tex båtbiljetter m.m. erhålls på bussen.

Inställning av resor
Resan kan ställas in pga att tillräckligt antal 

anmälningar ej erhållits. Detta skall meddelas 

resenären senast 14 dagar före avresa vid 

flerdagarsresor. Resan kan även ställas in pga Force 

Majeure eller andra oförutsedda händelser som kan 

förhindra eller äventyra resans genomförande.

Tryckfel
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel som upp-

kommit i samband med tryck av katalogen.

Anmärkningar
Eventuella anmärkningar bör omedelbart farmföras 

till ansvarig färdledare, för att genast kunna rättas 

till på plats. Anmäkningar eller reklamationer som 

ej kunnat  åtgärdats under resan bör snarast, dock 

inom 7 dagar efter hemkomsten, framställas till 

Lönns Buss.

För övrigt så gäller de allmänna resevillkoren 

framtagna av konsumentverket och resebranschens 

förbund som finns att tillgå hos Lönns Buss eller via 

vår hemsida, www.lonnsbuss.se

Barnrabatter
4-15 år 50% rabatt när man delar med två fulltbe-

talande i rummet. 25% rabatt när man delar med 1 

fullt betalande. Avvikelser kan ske.

TURLISTA

TUR 2 Europaresor med utresa från Göteborg, Göta Kanal,  
 Hemlig resa, Skagen, Öland, Gotland

TUR 3 Värmland, Oslo-Köpenhamn, Stavanger, 
 Hurtigruten 3 och 5 dagar, Kryssning Tromsö-  
 Trondheim, Julresa

TUR 5 Atlanthavsvägen, Jokkmokks Marknad, Lofoten,  
 Nordkap, Helgelandskusten

Avresetider när flyg ingår på utresan erhålls på boknings-
bekräftelsen.

Avresetider på kryssningarna med Viking Line finns på hem-
sidan eller fås vid bokningstillfället.

Preliminära avresetider

  TUR 2 TUR 3 TUR 5 

Sundsvall Resecentrum 05.00 05.00 10.15  

Kvissleby Sporthallen 05.15 05.15 09.15  

Gnarp Statoil 05.30 05.30 08.55  

Harmånger Värdshuset 05.40 05.40 08.45  

Hudiksvall Resecentrum 06.15 06.15 08.15 

Iggesund Konsum 06.25 06.25 08.05 

Enånger Gamla E4 06.35 06.35 07.55 

Söderhamn Resecentrum 07.00 07.00 07.30 

Bollnäs Max restaurangen 06.20 07.40 06.50 

Hagsta Hakkegård 08.20 06.20 05.50  

Gävle Resecentrum 08.45 06.00 05.30 
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På våra resor söderut stannar vi och äter frukost på Tönnebro/Hakkegård. Resor norrut i Sundsvall. Västerut på Järvsöbaden.

Hemorten räknas från Söderhamn. Resenärer med påstigning efter frukoststoppet får avdrag på priset.

Foto: Sven Erik Arndt


