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Madeira
Legoland
Sorrento
Skagerrak runt
Vandra i Björkliden
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Skördeweekend på Åland
Världens vackraste sjöresa

och många, många fler

en del av2015
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Välkommen till

Ramkvillabuss & Nilsbuss

Sedan 2013 är som många redan vet, Ramkvillabuss ett dotterbolag till Nilsbuss. 
Två anrika bussreseföretag med om inte fötterna, så i alla fall hjulen i den småländska 

myllan. Lägger vi samman båda företagens tid på vägarna är det i år drygt 150 år 
dess bussar rullat i er tjänst. Med ett ökat utbud och större upptagningsområde hoppas 

vi kunna erbjuda alla en resa som passar, oavsett om det är en dagstur ”runt knuten” eller 
en riktig långresa med buss och flyg i någon kombination. Däremellan finns en mängd 

upplevelser som bara blir ännu bättre när vi gör det tillsammans. Följ med till Normandie, 
Franska Rivieran, Kroatien, cykla runt Bodensjön eller varför inte uppleva  Hurtigruten i 
hela dess längd, från Bergen till Kirkenes, en oförglömlig båtresa. Vandring i Björkliden, 

Skagerrak runt eller en kortresa i Skåne. Våra erfarna förare och reseledare visar dig gärna 
runt i Europas alla delar på en resa som vi hoppas passar just dig!

Vi ses på någon av våra bussar under 2015 – VÄLKOMMEN!

www.ramkvillabuss.se
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Våra rabatter!

Bra att veta!
2015 har vi inom koncernen Nilsbuss & KB-Resor och 
Ramkvillabuss - slagit ihop våra kataloger till en. En stor fördel 
för dig som kund är att anslutningsnätet och reseutbudet blir 
större vilket i sin tur lättare garanterar avgångarna.

Tiderna för anslutningsbussarna finns på vår hemsida. 
Påstigningsorter hittar du i katalogen på sidan 142. 
Ring oss gärna för information.

Du har väl inte missat att du får gratis parkering vid 
Ramkvillabuss garage i Växjö och Nilsbuss garage i Vimmerby. 
Detta är givetvis särskilt bra för dig som har lång framkörning.

Läs noga igenom våra resevillkor då det i år blivit en del 
förändringar. 

Besök gärna våra hemsidor
www.ramkvillabuss.se och
www.nilsbuss.se där nya resor fortlöpande presenteras.

Du som inte har tillgång till internet är givetvis välkommen med 
dina frågor direkt till oss på telefon.

Vi hälsar dig varmt välkommen!

Stamkund - ger rabatt
Nytt för i år är en stamkundsrabatt som knyts direkt till 
bokningen i form av ett poängsystem per krona. 
För Ramkvillabuss tidigare resenärer gäller det gamla 
rabattsystemet givetvis under en övergångsperiod. Hör 
med oss om vilka regler som gäller.

Boka tidigt rabatt
T.o.m. 12/1 2-3 dagar 200:- 4-6 dagar 250:- 7-15 dagar 300:-
T.o.m. 30/1 2-3 dagar 150:- 4-6 dagar 200:- 7-15 dagar 250:-
T.o.m. 27/2 2-3 dagar 100:- 4-6 dagar 150:- 7-15 dagar 200:-
T.o.m. 16/3 2-3 dagar   50:- 4-6 dagar 100:- 7-15 dagar 150:-
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Alsace/Champagne 7 dagar 43
Amsterdam 6 dagar 56
Andalusien/Torremolinos 8 dagar 25
Berlin 4 dagar   76
Bodensjön med Mainau 7 dagar 52-53
Binz-Rügen 3 dagar 78 
Bremer Freimarkt 3 & 4 dagar 83
Cykla runt Bodensjön 9 dagar 20-21
Flensburg, Sylt 4 dagar 80
Hannover med oktoberfest 3 dagar 84
Holland 6 dagar  66-67
Holland med blomstertåget 6 dagar 68-69
Irland 8 dagar   38-39
Island i fokus 6 dagar 64-65
Istanbul 5 dagar  74
Italienska rivieran 12 dagar 8-9
Kroatien 12 dagar 6-7
Kroatien 8 dagar  22-23
Kryssning på Rhen 8 dagar 30-31
Lissabon 4 dagar 75
London med Midsomer 6 dagar 62-63
Lübeck med stadsfest 3 dagar 86
Madeira     12
Mallorca 10 & 11 dagar 10-11
Moseldalen med vinskörd 7 dagar 44-45
Må-bra-resa till Kirchberg 8 dagar 34-35
Normandie-Bretagne-St Malo 10 dagar 14-15
Paris 7 dagar   42
Portugals pärlor 8 dagar 28-29
Prag 6 dagar   70-71
Provence Franska rivieran  11 dagar 16-17
Påskmarknad i Rostock 3 dagar 82
Påskresa till Hamburg 4 dagar 81
Rhen - Mosel 7 dagar 48-49
Rhen - Mosel 6 dagar 72
Rügen 4 dagar  77
Rom 5 dagar   73
Schweiz med Glaciärexpressen 8 dagar 36-37
Schwarzwald - Alsace - Mainau 7 dagar 50-51
Schwerin med vinfest 3 dagar 85

EUROPA

NORGE

Hurtigruten från Trondheim till Bergen 6 dagar  100-101
Inlandsbanan-Hurtigruten 6 dagar  98-99
Lofoten - Hurtigruten 7 dagar  96
Lofoten 8 dagar  95
Nordkap med buss 10 dagar  91
Nordkap Buss/Flyg 8 dagar  94
Norge med Hurtigruten 5 dagar  97
Oslo 3 dagar  102
Världens vackraste sjöresa 7 dagar  92-93

HEMLIGA RESOR

Hemlig resa 6 dagar 88
Hemlig resa 2 dagar 88
Hemlig vårutflykt 88
Hemlig resa 4 dagar 88
Hemlig flygresa 4 dagar 88

SPEEDWAYRESOR

Speedwayresor            89

Shopping i Burg  87 
Skottland 9 dagar 24
Skottland med tattoo 6 dagar 60-61
Sorrento 8 dagar  26-27
Sorrento-Capri-Rom 8 dagar 32-33
St Petersburg 6 dagar 54-55
Sylt med nordsjökust 4 dagar 79
Toscana 10 dagar 13
Toscana 6 dagar  58-59
Transylvanien 6 dagar 57
Tyrolen - Sankt Johann 7 dagar 46-47
Vandringsresa till Saalbach 9 dagar 18-19  
Vinprovning & shopping i Burg 87
Warsawa - Krakow 7 dagar 40-41 
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KRYSSNINGAR

 Helsingfors 3 dagar 111
 Oslo-Köpenhamn 3 dagar 114
 Riga-Baltikum-Paris 3 dagar 113
 Tallinn 3 dagar 112
 Ålandskryss med Birka Cruises 2 dagar 115

SVERIGE

Jokkmokks marknad 7 dagar 119
Kolmården & Svenska Hurtigruten 2 dagar 133
Margretetorps Trädgårdsmässa 141
Midnattsolens land 10 dagar 117-118 
Minst och äldst, Laholms stad i Halland 135
Mitt i Skåne 2 dagar 134
Shopping i Falbygden & Mullsjö 138
Syfestivalen i Malmö  141
Tjejmilen  2 dagar 136
Tulpanshopping och andra pärlor 138
Ullared     140
Vandra i Björkliden 4 dagar 125
Värmland 4 dagar 127
Ångbåtstur på Sommen 135
Åreskutan & Storsjön 5 dagar 123
Ölands skördefest 140
Österbotten med Rovaniemi 7 dagar 120-121

ÖVRIGT

 Beställningstrafik 115 
 Reseafton 90
 Säsongstartresa 2 dagar 90
 Teater / Julmarknad 116

 Anslutningar 142
 Bra att veta 143-144
 Allmänna resevillkor 145-147

FINLAND - BALTIKUM

Skördeweekend på Åland 3 dagar 110
Östersjön runt 7 dagar 108-109

DANMARK

Bornholm - Östersjöns pärla 3 dagar 107
Legoland 3 dagar 106
Skagen 3 dagar 103
Skagerrak runt 5 dagar 104-105

Bergslagen 5 dagar 124
Bohuslän 3 dagar 130
Bokmässan i Göteborg 141
Dalarna med Dalhalla 3 dagar 132
Dalarna 4 dagar 126
Delikatessresa  137
Elitloppet på Solvalla 2 dagar 136
Gotland 4 dagar 129
Gränna-Visingsö 137
Göta Kanal & Visingsö 3 dagar 131
Göta Kanal  139
Helsingör Shopping 139
Hälsingland 4 dagar 128
Höga Kusten 5 dagar 122
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Kroatien 12 dagar, 2–13//9 b
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DAG 1 Hemorten - Dessau 
Resan går via Öresundsbron mot Gedser och färjan till Tyskland. Dagens mål är 
Dessau där rum och middag väntar. Växjö-Dessau 73 mil. 

DAG 2 Dessau - Golling 
Bussen tar oss söderut på snabba tyska motorvägar. Övernattning i Golling, 
Österrike. 65 mil. 

DAG 3 Golling – Rabac
Resan går via Slovenien och dess huvudstad Ljubljana till slutmålet Rabac i 
Kroatien. Vi installerar oss för sju nätter på Hotel Mimosa eller Hotel Narcis, två 
systerhotell av god standard med pooler och nära havet. 40 mil.

DAG 4 - 9 Rabac 
Nu har vi ljuvliga dagar framför oss. På vår semesteranläggning vid Adriatiska 
havet finns alla möjligheter till en skön semester. Vi har tid för både sol och bad på 
de härliga stränderna och trevliga utflykter. 

DAG 10 Rabac - Kufstein 
Efter frukost är det dags att lämna vårt semesterparadis och påbörja hemresan. 
Via Slovenien tar vi oss till Österrike och dagens mål, Kufstein nära tyska gränsen. 
52 mil. 

DAG 11 Kufstein – Hannover
Vi reser norrut genom Tyskland till Hannover och den sista övernattningen. 65 mil.

DAG 12 Hannover - Hemorten 
Bussen tar oss till Puttgarden och färjan till danska Rödby. Vidare genom Danmark 
och över Öresundsbron. Hannover-Växjö 70 mil. 

Välkommen till Kroatien! Här finns något för alla, från den 
oexploaterade naturen, arkitekturen och konsten till det rena vattnet 
och den långa Medelhavskusten. Här njuter vi av solen och svalkar oss 
i de salta vågorna. Vi bor vid havet i semesterorten Rabac på Istrien-
halvön i norra Kroatien.

• Bussresa
• 11 övernattningar med frukost
• 10 middagar
• Färje, bro och vägavgifter
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.595:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 1

I priset 10.195:- ingår

Utflykter
Båttur (heldag)
En dag vikt åt sol och bad. Vi tar oss med båt längs 
Kvarnerbukten och njuter av kust, klippor, stränder och öar. 
Pris 425:-

Kroatiska pärlor (heldag)
Vi reser norrut längs kusten och stannar till i några av de 
pittoreska städerna. Bland annat besöker vi den lilla staden 
Lovran och den medeltida, högt belägna staden Moscenice. 
Pris 295:-.

Istrien (heldag)
Följ med oss på en guidad tur runt Istrien där vi bland 
annat besöker de trevliga städerna Pula och Rovinj. I Pazin 
provsmakar vi några av traktens goda viner och avslutar dagen 
med middag på Konoba i Zminj. Pris 445:-.
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Italienska Rivieran 12 dagar, 30/4-11/5, 9-20/9 b
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DAG 1 Hemorten - Hannover 
Resan går från våra respektive hemorter till Malmö där vi färdas över 
Öresundsbron. Vår resa fortsätter genom Danmark till Rödby där vi tar färjan över 
till Puttgarden. Vi är nu på väg söderut genom Tyskland till Hannover. Här checkar 
vi in på vårt hotell. Vi avslutar kvällen med en god middag. Växjö-Hannover 70 mil.
         
DAG 2 Hannover - Freiburg 
Efter en god frukost på hotellet fortsätter vi vår färd söderut genom det tyska 
landskapet. Under resan passerar vi bland annat de tyska städerna Kassel, 
Frankfurt och Heidelberg. Framåt sena eftermiddagen når vi Freiburg som är vårt 
slutmål för dagen. Här äter vi en gemensam middag på hotellet. 60 mil.

DAG 3 Freiburg - Alassio 
Efter frukost lämnar vi Freiburg och via Schweiz tar vi oss ner till Italien. Under 
dagens resa njuter vi av storslagna bergstoppar i Schweiz, vackra Aostadalen i 
norra Italien och mycket mera. Vi passerar Genua och snart är vi framme i Alassio. 
Vi bor sju nätter på Al Saraceno, nära den långa sandstranden. 65 mil.
   
DAG 4 - 9 Alassio 
Välkommen till Ligurien vid Medelhavets strand!  Här finns allt du behöver för 
en underbar och oförglömlig semester. Denna sköna så kallade Blomsterrivieran 
är inte enbart det inbjudande blå havet. Det är också mörkgröna skogsområden 
och klippiga berg. Vi bor i Alassio som är den mest populära badorten på Rivera 
Ponente, den västra rivieran. Staden grundades en gång av utvandrande fiskare 
från grannbyn Albenga. Först under 1900-talet utvecklades orten till badort och 
har idag ett rikt nöjesliv och en mycket fin sandstrand. Vill du utforska mer av 
området ska du följa med på våra utflykter. Kanske lockar ett besök i Monaco eller 
en härlig dag längs kusten och båttur mellan Rapallo och Portofino. Vi kommer 
en dag att besöka Genua där vi även har lokalguide. Kvällarna avslutar vi med 
middag på vårt hotell. Förutom den dagen vi är i Genua då äter vi middag på en 
trevlig restaurant.

DAG 10 Alassio - Ulm 
Efter frukost på hotellet tar vi farväl av Alassio och Italienska Rivieran. Vår resa går 
via Lugano och vidare genom Schweiz och Liechtenstein in i Österrike. I tyska Ulm 
checkar vi in på hotell.

DAG 11 Ulm - Berlin 
Vi äter frukost på hotellet och beger oss därefter norrut. Vi färdas snabbt via 
Autobahn genom det tyska landskapet. Under dagen passerar vi bland annat 
Nürnberg och Leipzig innan vi når Berlin. 

• Bussresa
• 11 övernattningar med frukost
• 11 middagar
• Färje, bro och vägavgifter
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.995:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 1

I priset 11.195:- ingår

Denna del av Medelhavet sträcker sig från franska gränsen vid 
Ventimiglia till La Spezia. Med trevliga småstaden Alassio som 
utgångspunkt bekantar vi oss med omgivningarna. Följ med och 
upptäck den italienska blomsterrivieran som lockar med det fantastiska 
landskapet, maten, vinet och solen. En resa för alla sinnen!

DAG 12 Berlin - Hemorten 
Dagen börjar med en god frukost innan vi startar vår hemfärd. 
I Rostock väntar färjan som tar oss över till Gedser i Danmark. 
Efter några timmars körning är vi framme i Sverige där vi 
fortsätter vår färd mot våra avstigningsorter.

Utflykter:
Monaco-Monte Carlo (Heldag): Vi gör en utflykt till det lilla 
furstendömet Monaco. Vaktombytet vid slottet vill vi inte missa 
– en pampig och färgstark upplevelse. Det furstliga palatset 
med den berömda exotiska trädgården är en annan omtyckt 
sevärdhet. Den som vill har möjlighet att pröva lyckan inne på 
Casinot eller om man hellre vill ta det lugnt, så kan man fördriva 
tiden på världsberömda Café Paris bredvid. Pris 295:-

Rapallo & Portofino (Heldag): Följ med på en underbart vacker 
tur längs den liguriska kusten till Rapallo. Vi passerar regionen 
huvudstad Genua där Columbus bodde. Från Rapallo tar vi 
båten till Liguriens pärla Portofino som fortfarande räknas till 
en av de mest exklusiva byarna i Italien. Här finns det tid att 
upptäcka den pittoreska byn med torget Piazetta och Portofinos 
mysiga uteserveringar.
Pris 375:-
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Mallorca 12-22/4 (11 dagar) eller 4-13/10 (10 dagar) a

Underbara Mallorca är en klassiker som aldrig blir 
omodern! Vi bor i semesterorten Santa Ponsa på öns 
sydvästra del och njuter av solen, utflykter, promenader 
och vackra vyer. Välj en grönskande resa på 11 dagar i 
april eller en 10-dagars höstresa med ett varmt Medelhav!
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DAG 1 Hemorten - Santa Ponsa 
Bussen kör under natten mellan lördag och söndag till Kastrup. I april tar vi SAS 
flyg med avgång 07.30 på söndag morgon. På resan i oktober reser vi med 
Norwegian som avgår redan 06.05 på söndag morgon.
Efter tre timmars flygresa landar vi på flygplatsen i Palma de Mallorca. Buss tar oss 
de tre milen till Santa Ponsa på sydvästra delen av ön och Hotel Bahia del Sol där 
vi bor i bekväma rum med balkong. Frukost och middag serveras i form av buffé. 
Hotellet har både utom- och inomhuspool. 
Santa Ponsa var ursprungligen ett utflykts- och semestermål för Palma-borna. 
Idag är det ett uppskattat resmål även för semestrande europeer. I centrum hittar 
man all service som turister kan behöva såsom restauranger, caféer, barer, butiker, 
banker. Den finkorniga sandstranden ligger i en vindskyddad bukt mitt i Santa 
Ponsa. Från hotellet till stranden är det ca 200 meter. 
25 mil buss + flygresa + 3 mil buss.

DAG 2 - 9 Santa Ponsa med utflykter 
I resan ingår tre bussutflykter, se nedan (måltider ingår inte i utflykterna). De 
övriga dagarna disponerar du efter eget tycke med promenader, sol och bad, 
shopping eller egna utflykter. Reseledaren står till tjänst med tips och erbjuder 
också gemensamma aktiviteter för de som önskar. 
April är en grönskande vårmånad med dagstemperatur på 15-20 grader och svala 
kvällar. Havet är kallt efter vintern, högst 15 grader. Oktober är en höstmånad 
även på Mallorca med dagstemperatur på 15-20 grader, men månaden upplevs 
ofta varmare än april. Havet håller i oktober fortfarande uppåt 20 grader 

Utflykter som ingår i resans pris:
Öns huvudstad Palma är väl värd en heldagsutflykt. Vår lokalguide visar oss 
stadens viktigaste sevärdheter, både från bussen och till fots. Vi besöker 
gemensamt Palmas imponerande katedral, La Seu, i elegant gotisk stil. Det blir 
också tid för shopping och egna strövtåg. 
En av dagarna åker vi norrut och upp i bergen till ett av öns ”måsten”, 
Valldemossa med klostret Real Cartuja de Jesus de Nazaret. Valldemossa är mest 
känt som platsen där kompositören Frédéric Chopin och författarinnan George 
Sand tillbringade vintern 1838. Det tidigare klostret var ursprungligen ett kungligt 
palats byggt för att kunna njuta den friska bergsluften. Idag finns konstutställning 

Pris 12-22/4 (11 dgr): 10.540:-
Pris 4-13/10 (10 dgr):   9.680:-

• Bussresa Småland-Kastrup t/r
• Flygresor med SAS i april eller 
   Norwegian i oktober 
   (måltider ingår ej)
• Transfer flygplatsen-hotellet t/r
• 10 eller 9 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 t o m dag 10 
   respektive dag 1 t o m dag 9
• Reseledarservice
• Heldagsuflykt till Palma inkl 
   lokalguide, inträde till katedralen.
• Heldagsutflykt till Valldemossa inkl 
   lokalguide, inträde till Cartuja och 
  Jardines de Alfabia, tågbiljett.
• Halvdagsutflykt till Inca inkl 
   lokalguide, provsmakning av viner. 
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg april 1.680:-
Enkelrumstillägg okt   1.520:-

Tillägg avbeställningsskydd 250:- 

Anslutning enligt linje 1

och ett gammalt apotek i byggnaderna som omges av en vacker 
trädgård. Själva Valldemossa är trevligt med kullerstensgator, 
butiker och serveringar. I den lilla kuststaden Port de Soller blir 
det tid att ströva på egen hand innan vi tar den 100 år gamla 
smalspårsjärnvägen till Bunyola. Där besöker vi den praktfulla 
trädgården Jardines de Alfabia i morisk stil. 
En halvdagstur går till torsdagsmarknaden i Inca ca fem mil från 
Santa Ponsa. Marknaden räknas som öns största med allt från 
mat och hantverk till stans berömda lädervaror. Vi passar också 
på att provsmaka några av de lokala vinerna. 

DAG 11 Santa Ponsa - Hemorten 
I april flyger vi SAS med avgång 11.25 och ankomst Kastrup 
14.35. I oktober tar vi Norwegian med avgång 09.55 och 
ankomst Kastrup 12.55. Buss tar oss sista etappen till Småland. I 
april är vi tillbaka i Växjö ca 19.30. I oktober Växjö ca 18.00. 
3 mil buss + flygresa + 25 mil buss.

 
I priset  ingår

Med reservation för 
ändrade flygtider 
som kan påverka 
programmet.
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Madeira i november 2015                    a

I november 2015 kan du resa med oss till den gröna ön Madeira. 

Vi bor på utmärkta Hotel Quinta da Penha de Franca i Funchal. 
Hotellet ligger nära havet och har uppvärmd utomhuspool i den 
grönskande trädgården.

Under veckan gör vi flera utflykter, bland annat till kända 
Nunnornas dal och den praktfulla botaniska trädgården. 
Det finns möjlighet att vandra längs levadorna, de gamla 
bevattningskanalerna.

Beställ programmet som skickas till dig när hotell- och 
flygbokningar är klara i slutet av januari. 
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Toscana 10 dagar, 11-20/9

DAG 1 Hemorten - Dessau 
Under morgontimmarna startar vi från våra påstigningsplatser. Vi kör via 
Öresundsbron mot Danmark och i Gedser väntar färjan som tar oss över till Rostock. 
Resan går vidare genom Tyskland och framåt kvällen är vi framme i Dessau. Växjö-
Dessau 73 mil.

DAG 2  Dessau - Innsbruck      
Dagen börjar med frukost innan vi fortsätter söderut mot Tyrolen. Vår resa går 
genom Tysklands omväxlande landskap in i Österrike och till Innsbruck som är 
landskapet Tyrolens huvudstad. Middagen äter vi  på hotellet. 63 mil.

DAG 3  Innsbruck – Montecatini Terme          
Efter frukost lämnar vi Innsbruck och via den vackra Brennervägen tar vi oss ner till 
Italien. Vi färdas genom norra Italiens vackra landskap, framåt kvällen når vi vårt mål 
i Toscana, Montecatini Terme. Grand Hotel Nizza & Suisse ligger nära stadsparken 
och kurbaden. 52 mil. 

DAG 4 – 7 Montecatini Terme   
Under våra dagar i Toscana hinner vi med att vila, äta god mat och massor av 
trevliga utflykter. Pisa med sitt lutande torn är ett måste, Florens får man inte missa. 
Vi gör också besök på en vingård och provar traktens viner.
  

DAG 8 Montecatini Terme - Memmingen 
Efter en tidig frukost lämnar vi Montecatini. Vi åker norrut via Milano och de vackra 
sjöarna Lago di Como och Lago di Lugano. Sedan kör vi genom Schweiz mot 
dagens slutmål Memminger i södra Tyskland. 68 mil.

DAG 9 Memmingen - Hannover 
Efter en god frukost sätter vi oss tillrätta i bussen. Resan går vidare norrut genom 
Tyskland, och under dagen passerar vi bland annat Würzburg och Fulda innan vi når 
slutmålet för dagen – Hannover. Vi bor på H4 Hotel Hannover Messe där vi avslutar 
kvällen med en god middag. 60 mil.

DAG 10 Hannover - Hemorten 
Dagen börjar vi med frukost innan vi startar vår hemfärd, som går vidare genom 
Tyskland upp till Puttgarden där färjan väntar för att ta oss över till Danmark. Efter 
några timmars körning är vi åter tillbaka i Sverige och vi fortsätter mot respektive 
avstigningsplatser. Hannover-Växjö 70 mil.

• Bussresa 
• 9 övernattningar med frukost
• 9 middagar
• Färje- bro och vägavgifter
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.295:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 1

I priset  9.895:-ingår

Utflykter
Florens (heldagstur) Florens kallas konstens huvudstad 
och ligger underbart vackert mitt i det frodiga och böljande 
Toscana. Över floden Arno går den unika bron Ponte 
Vecchio känd som Guldsmedernas bro. Många lysande 
skaparbegåvningar levde här, Dante, Michelangelo och 
da Vinci. På vår vandring visar vår guide oss alla berömda 
byggnader. Pris 375:-

Vintur (halvdagstur) Vi besöker någon av traktens vinodling, 
där vi får provsmaka vin och även har möjlighet att handla. Vi 
låter oss förföras av den ädla dryckens goda doft och smak.
Pris 275:-

Pisa och Lucca (halvdagstur) Det lutande tornet i Pisa är 
världens mest omskrivna torn men mycket mer finns att se runt 
mirakelplatsen med Domkyrkan och Baptisteriet. Grannstaden 
Lucca har historiska minnen från både romartid och medeltid, 
då den tävlade med Pisa om att vara Medelhavets viktigaste 
hamnstad. Pris 295:-

Siena och San Gimignano (heldagstur) Följ med till 
medeltiden! Färden går söderut till kulturens högborg Siena 
med det vackra solfjäderformade torget Piazza il Campo 
och den imponerande svartvita marmorkatedralen. På 
eftermiddagen besöker vi den medeltida och välbevarade 
idyllen San Gimignano där vi bland annat får smaka på traktens 
vin. Pris 345:-

b
Toscana kallas med rätta Italiens hjärta! Det är svårt att föreställa 
sig ett hörn av världen som pulserar av lika mycket lust och fägring. 
Toscana är inte bara känt för sin konst och arkitektur utan minst lika 
mycket för sina viner och sin mat. Allt i ett oemotståndligt landskap 
präglat av böljande kullar, strama cypresser och lummiga olivlundar.
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Normandie – Bretagne – St Malo   10 dagar, 30/8–8/9 b

Följ med på en innehållsrik resa till två av Frankrikes intressanta 
regioner. Normandie, landskapet som är känt för sina många ostar till 
exempel camembert och tillverkning av calvados. Vi besöker också den 
historiska invasionskusten från andra världskriget. 
Bretagne, är den stora halvön som skjuter ut i havet mellan engelska 
kanalen och Atlantiska oceanen. Under vår vistelse i St Malo får vi även 
uppleva det växlande tidvattnet. 
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DAG 1 Hemorten - Hannover 
Under morgontimmarna beger vi oss från våra påstigningsplatser och resan går 
mot Malmö där vi åker via Öresundsbron över till Danmark och vidare mot Rödby 
där färjan tar oss över till Puttgarden i Tyskland. Sedan åker vi mot Hannover där 
vi stannar för natten. Växjö-Hannover 70 mil.

DAG 2 Hannover - Amiens 
Efter en god frukost fortsätter vi resan genom Tyskland vidare mot Belgien och 
Frankrike. Under dagen passerar vi bland annat Dortmund, Köln och Liège. På 
kvällen är vi framme i Amiens och checkar in på vårt hotell. 70 mil.

DAG 3 Amiens - Caen 
Efter frukost sätter vi oss åter tillrätta i bussen och resan går vidare västerut. I 
byn Cormeilles stannar vi till på Distillerie Busnel. Här får vi prova Calvados, det 
franska äppelbrännvinet som produceras här i Normandie. Efter smakprovningen 
fortsätter vi mot Caen som är vårt mål för dagen. Eftermiddagen är fri att 
upptäcka Caen på egen hand. Staden är huvudort i departementet Calvados 
och är bland annat känt för sina romanska byggnader som uppfördes av Vilhelm 
Erövraren. Vi bor två nätter på Hotel Ibis Caen Centre. 25 mil.

DAG 4 Caen 
Efter frukosten på hotellet har vi en spännande dag framför oss. Först åker vi mot 
Arromanches som ligger vid kusten, här vi får se en film som skildrar de avgörande 
striderna på dagen D 1944. Vi besöker även D-Day museum i Arromanches. Efter 
egen tid och lunch beger vi oss mot Bayeux där vi ser den berömda Bayeux-
tapeten som skildrar normandernas erövring av England 1066. 

DAG 5 Caen – St Malo 
Vi startar dagen med frukost på hotellet och sätter oss sen i bussen för att åka 
västerut mot St-Malo. Under resan gör vi stopp vid Mont Saint Michel, en av 
Frankrikes egendomligaste och mest besökta städer. Framåt eftermiddagen når 
vi den lilla charmiga staden Saint-Malo, här stannar vi i tre nätter på Hotel France 
Chateaubriand. 20 mil.

DAG 6 St Malo 
Efter en tidig frukost beger vi oss på en utflykt till Jersey som är den 
sydligaste av kanalöarna. Efter ca 1,5 timmes båtfärd är vi framme på 
Jersey och här gör vi en rundtur på den vackra ön. I Saint Helier, öns 
största stad finns det möjlighet till bra shopping innan vi tar färjan 
tillbaka till Saint-Malo. Middag på hotellet.

DAG 7 St Malo 
Dagen är fri för egna upptäckter i Saint-Malo. Här kan vi njuta 
av staden, shoppa i de många butikerna, äta goda tunna crêpes 
kanske med ett glas cider till. På eftermiddagen träffas vi för en tur 
till Cancale som är känt för sina fina ostron. Vi besöker en ostronodlare 

och här får vi veta mycket om den spännande odlingen. Efter 
visningen provar vi på dessa delikatesser. 

DAG 8 St Malo - Bryssel 
Efter en tidig frukost måste vi lämna den härliga staden Saint-
Malo. Målet för dagen är Bryssel. Här bor vi centralt i den 
belgiska huvudstaden och har möjlighet att bland annat besöka 
”Grand Place” ett av Europas vackraste torg. 65 mil.

DAG 9 Bryssel - Lübeck 
Dagen startar vi med frukost på vårt hotell och fortsätter resan 
norrut genom Belgien, södra Holland och passerar gränsstaden 
Venlo in i Tyskland. Slutmålet för dagen är vårt hotell i Lübeck. 
66 mil.

DAG 10 Lübeck - Hemorten 
Efter en tidig frukost startar vi vår hemresa genom Tyskland, 
upp till Puttgarden där vi färjar över till Danmark. Efter några 
timmars körning är vi framme Sverige och vi fortsätter hem mot 
våra avstigningsorter. Efter en härlig resa säger vi ”Au Revoir” 
till våra nya vänner. Lübeck-Växjö 50 mil.

• Bussresa
• 9 övernattningar med frukost
• 9 middagar
• Utflykter enligt program
• Färje, bro och vägavgift
• Reseledareservice

Enkelrumstillägg 2.895:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 1

I priset  11.895:-ingår
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Provence - Franska Rivieran  11 dagar, 27/5-6/6 b

Följ med till Provence och upplev det kontrastrika landskapet med sina 
slanka cypresser, krokiga olivträd, lavendelfält med sina starka färger 
och charmiga byar. På samma resa åker vi till intressanta och trevliga 
Avignon, känt för Påvepalatset och ringmuren som omger stadskärnan. 
Vi njuter av Rivieran i Cannes, dessutom finns det möjlighet att följa 
med till Monte Carlo. 
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DAG 1 Hemorten – Hannover 
Vår resa startar från våra påstigningsorter och tar oss vidare mot Malmö där vi 
åker Öresundsbron över till Danmark. I Rödby väntar färjan som ska ta oss över 
mot Puttgarden i Tyskland. Därefter går färden vidare genom det tyska landskapet 
mot Hannover som är vårt mål denna dag. Växjö-Hannover 70 mil.

DAG 2 Hannover - Mulhouse 
Dagen börjar med frukost och därefter går färden vidare. Vi reser in i Frankrike 
och framåt kvällen checkar vi in på vårt hotell i Mulhouse och här äter vi en god 
middag tillsammans. 66 mil.

DAG 3 Mulhouse – Aix-en-Provence 
Efter en tidig frukost sätter vi oss tillrätta i bussen och fortsätter vår resa i 
Frankrike. Vi passerar storstaden Lyon innan vi kommer fram till vårt mål Aix-
en-Provence. Staden grundades redan 123 f.Kr. är idag en av Frankrikes mest 
snabbväxande. Här finns det gott om små gränder, torg, trevliga uteserveringar 
och caféer. Vi checkar in på vårt hotell för två nätter: Hotel Kyriad Prestige. 68 mil.

DAG 4 - 5 Aix-en-Provence 
Nu finns det tid att se och njuta av allt som Provence har att erbjuda. Följ med på 
en utflykt till den medeltida staden Avignon, upplev det kontrastrika landskapet 
i Provence med sina höga slanka cypresser, låga krokiga olivträd och lavendelblå 
åkrar som gör landskapet färgstarkt. På kvällarna träffas vi för middag på hotellet.

DAG 6 - 8 Aix-en-Provence - Cannes 
Efter härliga dagar i Provence beger vi oss till Franska Rivieran och Cannes. Sol, 
bad intressanta utflykter och den speciella atmosfären kännetecknar våra dagar i 
södra Frankrike. Strosa längs den berömda strandboulevarden La Croisette, ta en 
promenad på shoppinggatan Rue d’Antibes eller bara njuta på ett café. Vi bor på 
Golden Tulip hotel de Paris och här äter vi våra middagar på kvällarna. 15 mil.

DAG 9 Cannes - Feldkirch 
Efter frukost tar vi farväl av Franska Rivieran. Vi får nu uppleva det italienska 
landskapet och färden går via Milano och Lugano in i Schweiz. Vi passerar San 
Bernardino-passet och kör sedan vidare mot Feldkirch i Österrike. Framåt kvällen 
checkar vi in på vårt hotell. 62 mil.

DAG 10 Feldkirch - Magdeburg 
Vi äter frukost på hotellet och beger oss därefter norrut. Vi färdas snabbt via 
Autobahn genom Tyskland och vi passerar bland annat Nürnberg och Leipzig 
innan vi når Magdeburg. På vårt hotell avslutar vi kvällen med en gemensam 
middag. 70 mil.

DAG 11 Magdeburg - Hemorten 
Efter en tidig frukost säter vi oss tillrätta i bussen och fortsätter färden hem. I 
Rostock väntar färjan som skall ta oss över till Danmark. Via Öresundsbron tar vi 

• Bussresa
• 10 övernattningar med frukost
• 10 middagar
• Färje, bro och vägavgifter
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 2.795:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 1

I priset  11.695:-ingår

oss åter till Sverige och fortsätter mot våra avstigningsorter. 
Magdeburg-Växjö 77 mil.

Utflykter

Avignon (Halvdagstur)
Vi gör en trevlig utflykt till Avignon Redan under romartiden 
fanns här en betydande ort och staden är rik på medeltida 
bebyggelse såsom den romanska katedralen, påvepalatset, 
ringmuren med sina 39 torn m.m. 1995 blev Avignons historiska 
stadskärna uppsatt på Unescos världsarvslista. Pris 295:-

Provence (Heldagstur)
På denna utflykt får vi lära känna Provence och dess vackra 
omgivningar. Under dagen besöker vi flera intressanta byar 
som har anor från medeltiden. Naturen i Provence är otroligt 
fascinerande och omväxlande.  Pris  395:-

Monaco (Halvdag)
Följ med på en utflykt till furstendömet Monaco. Monte Carlo 
är den mest kända delen av Monaco med sitt berömda casino, 
Operahuset m.m. Pris 295:-
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Vandringsresa till Saalbach 9 dagar, 11-19/7 b

Följ med till österrikiska Saalbach, en gemytlig alpby och populär 
turistort i dalen Glemmtal. Blomsterlådorna på balkongerna lyser 
ikapp och runt byn reser sig toppar på över 2000 meter. Vår 
vandrande reseledare har lagt upp vandringar av varierande längd 
och svårighetsgrad. Vi bor riktigt bra mitt i byn på fyrstjärniga Hotel 
Saalbacher Hof som har både utomhus- och inomhuspool. Vill du ha 
både njutbara upplevelser och själv vara aktiv, så är valet lätt, följ med 
och vandra i ljuvliga Österrike! 
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DAG 1 Hemorten - Michendorf 
Vår buss går via Öresundsbron till Gedser och vidare med färjan till Rostock. Vi 
passar på att äta lunch under den två timmar långa överfarten. Övernattning på 
SensConvent Hotel Michendorf söder om Berlin. Växjö-Michendorf 68 mil.

DAG 2 Michendorf - Saalbach  
När vi kommer in i Bayern ser vi snart de efterlängtade alptopparna. Vi kör in i 
Österrike och har inte långt kvar till Saalbach där vi bor sex nätter på utmärkta 
Hotel Saalbacher Hof, mitt i byn och nära kabinbanorna. Hotellet har trädgård 
med utomhuspool, solstolar och tennisplan. Dessutom spaavdelning med 
inomhuspool, bastu och olika behandlingar. Frukost och middag på hotellet. 
72 mil.

DAG 3 - 7 Vandringsdagar 
I området runt Saalbach finns oändliga möjligheter till trevliga vandringar. Med 
kabinbana tar vi oss varje morgon till en ny utgångspunkt. Det finns oftast 
möjlighet att rasta och köpa mat på fäbodar längs vägen. Första dagen gör vi en 
välkomnande halvdagsvandring i Glemmtal. Därefter varvas vandringar av olika 
längd och svårighetsgrad. Alla rutterna ger utrymme för fika- och lunchraster, 
fotostopp och stunder av ren njutning. 
För att det ska bli en behaglig upplevelse är det bra om du förbereder dig innan 
så att du är van att gå. Du bör inte ha problem att gå uppför, när det stiger brant, 
eller utför längre sträckor. Du väljer själv om du vill gå i grupp, ibland delar vi upp 
oss i flera grupper efter svårighetsgrad, eller om du vill ha tips på vandringar som 
du gör på egen hand.  

DAG 8 Saalbach - Hannover 
Vi lämnar Österrike för att ännu en gång åka genom Bayern. På kvällen är vi 
framme vid Hannover där vi övernattar på Hotel Fora norr om centrum. 81 mil. 

DAG 9 Hannover - Hemorten  
Vi reser vidare norrut genom Tyskland och tar färjan Puttgarden-Rödby. Därefter 
fortsätter vi mot Öresundsbron och Sverige. Tillbaka i Växjö ca 21.00, Hannover-
Växjö 70 mil.

• Bussresa
• Färje-, bro- och vägavgifter
• 8 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 t o m dag 8 
• Vandringar ledda av reseledare 
   och chaufför 
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.020:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Kostnad för kabinbanor
tillkommer, ca 450:- 
för 5-dagarskort.

Anslutning enligt linje 1

I priset 8.590:- ingår
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Följ med på en cykelresa runt den vackra Bodensjön, omgiven 
av snöklädda bergstoppar, blomsterprydda småbyar, inbjudande 
värdshus och vidsträckta vinodlingar. Vi trampar fram i tre länder 
med start i Schweiz på sjöns sydsida, fortsätter i Tyskland längs 
den norra stranden och avslutar i österrikiska Bregenz. Turen går 
mestadels längs sjöns stränder med stopp för sköna bad, fina 
sevärdheter, fika och måltider i trevliga byar och städer. Vi cyklar 
under fyra dagar med dagsetapper på 1-4 mil medan bussen 
transporterar vårt bagage mellan hotellen. 

DAG 3 Cykeltur till Mainau 
På förmiddagen hämtar vi ut cyklarna och bekantar oss med 
dem innan vi trampar iväg. Första dagen värmer vi upp med 
en kort tur till blomsterön Mainau, ett måste bland sevärdhe-
ter runt Bodensjön. Blomsterprakten är hänförande och på 
sommaren är det framför allt rosorna som står i full blom. Gör 
gärna ett stopp i Kreuzlingens tyska grannstad Konstanz med en 
trevlig gammal stadskärna. Den som vill cykla mer kan fortsätta 
till den idylliska klosterön Reichenau en mil från Mainau. Ca 2-4 
mil cykling.

DAG 4 Cykel Kreuzlingen - Sipplingen 
Dagens tur tar oss från Bodensjöns södra strand till dess norra. 
Vi stannar bland annat i kurorten Radolfzell och rundar sjöns 
västra spets under dagen. Övernattning på Hotel Krone am See 
i tyska Sipplingen. Ca 4 mil cykling.

DAG 5 Cykel Sipplingen - Friedrichshafen
Cyklingen längs den norra stranden bjuder på flera trevliga 
stopp såsom Überlingen med en härlig strandpromenad och 
den imponerande borgen Meersburg, som reser sig högt över 
sjön. Vi stannar under dagen för att besöka en vingård och 
prova några viner. Övernattning på Hotel Goldener Hirsch i 
Friedrichshafen. Kanske lockar det med ett besök på Zeppe-
lin-museet i Friedrichshafen? Ca 4 mil cykling.

b

DAG 1 Hemorten - Hannover 
Vi åker via Öresundsbron genom Danmark till Rödby där vi tar färjan till Putt-
garden. Vidare söderut på tyska motorvägar mot Hannover där vi övernattar på 
Ramada Hotel Europa. Växjö-Hannover 70 mil.

DAG 2 Hannover - Kreuzlingen 
Resan fortsätter med siktet inställt på Bodensjön, som delas mellan Schweiz, 
Tyskland och Österrike. Vi börjar på sjöns södra sida där vi bor två nätter på Hotel 
Bahnhof Post i schweiziska Kreuzlingen, precis på gränsen till Tyskland. 67 mil. 

Cykla runt Bodensjön  9 dagar, 7-15/7
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• Bussresa
• Färje-, bro- och vägavgifter
• 8 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 t o m dag 8
• Cykel dag 3 t o m dag 6 inkl 
   återtransport
• Inträde till Mainau och 
   Meersburg
• Vinprovning
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.280:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:- 

Anslutning enligt linje 1

I priset 10.280:- ingår

DAG 6 Cykel Friedrichshafen - Bregenz 
På den sista cykeldagen rundar vi sjöns östra spets och 
avslutar i Bregenz. Vi cyklar genom fruktodlingar och 
kommer till Lindau, vars gamla stad ligger på en ö. Vi är 
verkligen inte de första svenskarna på besök i Lindau - 
här satt August Strindberg redan 1897 och skrev Hemsö-
borna! Framme i Bregenz lämnar vi tillbaka cyklarna och 
checkar in för två nätter på Hotel Messmer, mitt i stan 
och nära sjön. Ca 4 mil cykling.

DAG 7 Bregenz 
Bregenz har känsla av småstad, men där finns också kasi-
no. Den övre staden, ”Oberstadt”, är den medeltida sta-
den och väl värd ett besök. Närmare sjön ligger affärer, 
caféer och restauranger. Ta kabinbanan upp på berget 
Pfänder, 1064 m ö h, och njut av utsikten över sjön och 
alperna. På kvällen strosar man på strandpromenaden. 

DAG 8 Bregenz - Berlin 
Bussen tar oss norrut för att till kvällen komma till Klein-
machnow strax söder om Berlin. Övernattning på NH 
Berlin-Potsdam. 70 mil. 

DAG 9 Berlin - Hemorten 
Vi tar färjan Rostock-Gedser och vidare till Sverige via 
Öresundsbron. Tillbaka i Växjö ca 19.00, Berlin-Växjö 65 
mil.
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Kroatien 8 dagar, Porec 12-19/9 och Rovinj 26/9-3/10              

Du kan i år välja mellan Porec och Rovinj, två omtyckta semesterorter 
på Istrien-halvön i norra Kroatien. Norr och söder om det gamla Porec 
sträcker hotellområdena ut sig längs kusten och vi bor bara ett par 
kilometer norr om gamla stan. I Rovinj bor vi med utmärkt läge vid 
marinan och nära centrum. Adriatiska havet bjuder på salta bad i klart 
vatten, pinjeträden ger grönska och den västliga mistralen svalkar under 
varma dagar. Aktiva och lata dagar blandas under vistelsen. 

a
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DAG 1 Hemorten - Kroatien
Vi tar bussen till Kastrup varifrån Norwegians flyg avgår 11.35. Efter två timmars 
flygresa landar vi i Venedig, där buss väntar på oss. Vi reser österut, kommer in i 
Kroatien och är sedan snart framme på halvön Istrien. 
På resan 12-19/9 bor vi sex nätter på Valamar Pinia Hotel i Porec, i 
luftkonditionerade rum med frukost och middag. Hotellet ligger i strandområde 
två km norr om gamla stan.
På resan 26/9-3/10 bor vi sex nätter på Hotel Park Rovinj i luftkonditionerade rum 
med frukost och middag. Hotellet ligger vid marinan och på promenadavstånd till 
centrum. 
25 mil buss + flygresa + 25 mil buss.

DAG 2 - 6 Kroatien
Du kommer säkert att tillbringa sköna dagar vid hotellet och på stranden. 
Valamar Pinia Hotel i Porec har poolområde med solstolar. Ca 200 meter till 
stranden som är omväxlande sand och sten med grönytor och gjutna badbryggor. 
Solstolar och parasoller att hyra. 
Hotel Park Rovinj har poolområde med solstolar. Ca 10 minuters promenad 
till sten- och grusstrand med solstolar, parasoller och strandbar. Du badar från 
badplattformar och klippor eller från småstränder med slät, platt småsten eller 
grovt grus.
Både från Porec och Rovinj utgår båtutflykter.

Utflykter som ingår i resans pris:
För att bekanta oss med Porec respektive Rovinj gör vi en stadspromenad. I gamla 
stan i Porec ser vi bland annat St Eufrasius-basilikan, en 500-talskyrka med vackra 
golvmosaiker. Rovinjs medeltida, kuperade stad ligger på en halvö där St Eufemia-
kyrkans torn sticker upp över de tegelklädda hustaken. Det italienska inflytandet i 
språk, mat och arkitektur är tydligt överallt på Istrien. 
En annan dag blir det bussutflykt till bergsbyarna på Istrien. Byarna klänger sig fast 
på bergstopparna medan vin- och olivodlingarna böljar fram i dalarna. Med lite 
tur får vi syn på en tryffelhund på jakt efter Istriens guld, den svarta, grå eller vita 
tryffeln. På slingriga vägar letar vi oss fram till någon medeltida by omgiven av en 
stadsmur som döljer smala gränder och urgamla hus. Vyerna utanför bussfönstren 
är magnifika. Lunch med det lokala vinet ingår.

DAG 7 Kroatien - Vicenza 
Vi lämnar Kroatien och åker via Slovenien in i Italien och regionen med det långa 
namnet Friuli-Venezia Giulia. Området ligger i korsvägen mellan latinskt, tyskt och 
slaviskt inflytande vilket resulterat i ett förträffligt kök. Vi provar ost, lufttorkad 
skinka och lokala viner. Övernattning på Best Western Hotel Tre Torri utanför 
Vicenza. 40 mil. 

DAG 8 Vicenza - Hemorten 
Vårt flyg avgår från Venedigs flygplats 14.10 och vid ankomsten till Kastrup två 
timmar senare väntar buss. Tillbaka i Växjö ca 21.00, 8 mil buss + flygresa + 25 mil 
buss.

Med reservation för ändrade flygtider som kan påverka programmet. 

Pris 12-19/9 Valamar Pinia Hotel,  
   Porec: 8.980:-
Pris 26/9-3/10 Hotel Park Rovinj: 
   8.520:-
• Bussresa Småland-Kastrup t/r
• Flygresor med Norwegian 
   (måltider ingår ej)
• Bussresor i Italien och Kroatien
• 7 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 t o m dag 7
• På Valamar Pinia Hotel: 
   alkoholfritt, öl eller vin till 
   middagarna 
• Guidad stadspromenad
• Utflykt med svensktalande 
   lokalguide till Istriens bergsbyar 
   inkl lunch
• Besök och provsmakning hos 
   skinkproducent i Italien
• Besök på vingård med vinprovning 
   i Italien
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 12-19/9     750:-
Enkelrumstillägg 26/9-3/10  990:-
Tillägg avbeställningsskydd 250:-

Anslutning enligt linje 1

I priset ingår
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Skottland 9 dagar, 7-15//8

DAG 1 Hemorten - Bremen 
Under morgon timmarna beger vi oss från våra påstigningsplatser och resan går 
via Öresundsbron över till Danmark och vidare mot Rödby där färjan tar oss över 
till Puttgarden. Därefter åker vi mot Bremen där vi stannar för natten. Gemensam 
middag på hotellet. Växjö-Bremen 66 mil.

DAG 2 Bremen – Amsterdam
Efter en god frukost på hotellet fortsätter resan mot Holland. Resan går via 
Groningen mot Afsluitdijk, den 30 km långa skyddsvallen mot Nordsjön. 
Avstånden i Holland är inte särskilt stora och snart är vi i Amsterdam, här väntar 
färjan som ska ta oss över till Newcastle. Under dagen stannar vi för kaffe och 
lunch,. Middag serveras ombord på båten efter det att vi har fått våra hytter. 40 
mil.
 
DAG 3 Newcastle – Oban
Båten lägger till i Newcastle på förmiddagen och när vi satt oss bekvämt i bussen 
tar vi vägen rakt västerut mot Carlisle. Vi passerar Gretna Green, porten till 
Skottland och fortsätter till landets största stad Glasgow, vidare kör vi genom det 
vackra landskapet till Loch Lomond. Här gör vi ett stopp i den pittoreska staden 
Luss. Sedan fortsätter vi till dagens slutmål Oban. 35 mil.

DAG 4 Oban - Inverness 
Efter frukost tar vi farväl av Inveraray och kör utmed den vackra kusten Loch 
Linnhe. För att uppleva det dramatiska vackra kör vi en bit in i Glencodalen. Vi 
fortsätter vår resa norrut och passerar Skottlands högsta berg Ben Nevis. Vi reser 
längs med Loch Ness och hoppas att få se en skymt av det berömda Sjöodjuret. 
Vårt slutmål för dagen är Inverness där vi övernattar. 20 mil.

DAG 5 Inverness – Edinburgh 
Frukost på hotellet, sedan fortsätter vi vår resa genom de vackra högländerna där 
vi njuter av den vackra naturen. Innan vi når vårt slutmål hinner vi med att besöka 
ett whiskey-destilleri. Färden går vidare mot Edinburgh där vi stannar två nätter på 
Ibis Edinburgh Centre South Bridge. 25 mil.

DAG 6 Edinburgh
Efter frukosten på hotellet ägnar vi ”Skottlands huvudstad” en hel dag. Vi gör 
en stadsrundtur, beser borgen och slottet Holyrood House. Eftermiddagen är 
fri för shopping i Edinburghs vackra butiker. På kvällen finns det möjlighet att 
uppleva det fantastiska Military Tattoo. Uppvisningen äger rum uppe vid den 
gamla borgen – Edinburgh Castle. Detta arrangemang är frivilligt och beställs vid 
bokning av din resa. Hör med din resebyrå gällande priset.

DAG 7 Edinburgh – Newcastle 
Efter frukost på hotellet måste vi tyvärr lämna Edinburgh för färd söderut. Resan 

• Bussresa 
• 6 övernattning i tvåbäddsrum/hytt 
   insides.
• 2 övernattningar i insides 
   2-bäddshytt med frukost
• Middag dag 1 t o m dag 8
• Färje- bro och vägavgifter
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 4.195:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 1

I priset  12.495:-ingår

går via Jedburg och efter några mil lämnar vi det natursköna 
Skottland. Väl tillbaka i England far vi till Newcastle där vi 
checkar in på färjan som tar oss över till Holland igen. Ombord 
på båten äter vi middag. 20 mil.

DAG 8 Amsterdam - Lübeck 
Vi äter frukost ombord och kommer till Amsterdam på 
förmiddagen för att sedan fortsätta resan mot Lübeck. Vi reser 
genom det holländska landskapet mot tyska gränsen och 
vidare norrut mot dagens slutmål. Under dagen stannar vi till 
för lunch- och kaffepauser och på kvällen äter vi gemensam 
middag på vårt hotell i Lübeck. 55 mil.

DAG 9 Lübeck – Hemorten
När vi ätit vår frukost på hotellet sätter vi oss i bussen för att ta 
oss upp till Puttgarden och vidare genom Danmark. Väl hemma 
i Sverige fortsätter färden mot respektive avstigningsplats. Rika 
på härliga minnen och nya intryck säger vi farväl för den här 
gången. Lübeck-Växjö 50 mil.

b
Skottland bjuder på ett fantastiskt omväxlande landskap med 
ljunghedar, vackra fjordar, sjöar och slott. Skottarna är glada, vänliga 
och inte snåla utan sparsamma. Vi kör genom de imponerande 
högländerna, provar skottarnas nationaldryck whiskey och avslutar 
resan i Skottlands huvudstad Edinburgh. Missa inte det berömda 
Tattoo-spelen i augusti, ett minne för livet.

Biljetter finns att 

köpa till Tattoo.

Beställs vid 

bokning.
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Andalusien är en region med kultur, historia, festligheter, natur och 
väldigt god mat. Vi besöker allt från imponerande byggnadsverk till 
en naturmiljö full av kontraster, upplever unika, lokala festligheter 
och äter god mat. Bienvenido a Andalucia !

staden. Balcon de Europa är ett vackert palmkantat promenad-
stråk på en utskjutande klippavsats med vidunderlig utsikt över 
Medelhavet. Vi reser vidare mot den vita bergsbyn Frigiliana, 
byn är mycket pittoresk och vacker och har vunnit pris som 
Spaniens vackraste by. Pris 425:-

DAG 1 Hemorten -  Torremolinos
Vi åker med buss från våra påstigningsplatser till Köpenhamn, Kastrup.  Vi flyger 
på morgonen till Malaga med Norwegian. Vi kommer fram på dagen, där väntar 
en buss på att ta oss till Hotell Amaragua i Torremolinos där vi äter vår första 
middag tillsammans.
DAG 2 – 7   Torremolinos
Vi har sex hela dagar framför oss att njuta av värmen och bada i havet eller i 
poolen. För er som vill gör vi utflykter som ni kan följa med på för att se mer av 
Andalusien. Det finns även möjlighet att upptäcka mycket på egen hand, tex 
med buss eller tåg till Fuengirola som har den största gatumarknaden på hela 
solkusten. Där kan du köpa allt mellan himmel och jord av smycken, kläder, skor 
bälten, frukt mm. Marknaden hålls varje tisdag på feriaplatsen.  Mijas är en liten 
vit by 8 km upp från kusten från Fuengirola räknat. Byn ligger 428 m. över havet 
och härifrån finns en helt underbar utsikt över kusten, klara dagar kan man se över 
till Afrika och Gibraltars välkända klippa. Vi äter gemensam middag om kvällarna 
på vårt hotell.

DAG 8 Torremolinos – Hemorten
Efter frukost måste vi lämna hotellet för att åka till flygplatsen. Vi lyfter från Spa-
nien vid lunchtid och kommer åter till Kastrup på eftermiddagen. Här står vår buss 
och väntar på att ta oss hem till avstigningsorten.

Utflykter
Heldagsutflykt Granada: Denna dag åker vi till Granada där vi besöker borgen 
Alhambra som byggdes av morerna utifrån idén att skapa ett paradis på jorden.  
Vi besöker även de moriska kungarnas lustslott Generalife med sina trädgårdsan-
läggningar och fontäner. Pris 675:-

Heldagsutflykt Ronda: Vi besöker den gamla staden Ronda på 750 m höjd. 
Spektakulärt belägen på en massiv klippformation. Detta var ett av morernas 
sista fästen i Europa. Den delas av en 100 m djup klyfta som överbryggas av 
en imponerande bro. Här föddes tjurfäktningen och här finns Spaniens äldsta 
tjurfäktningsarena. Pris 475:-

Kvällsutflykt Flamencoshow: Följ med på en äkta spansk flamencoshow med 
dans, musik, fart och fläkt. Pris 425:-

Heldagsutflykt Nerja – Frigiliana: Nordost om den trevliga staden Nerja hittar 
vi en fantastisk naturupplevelse, Cueva de Nerja som är en grotta med otroliga 
formationer. Grottan upptäcktes av en slump så sent som 1959. Efter besöket i 
grottorna åker vi tillbaka till Nerja. Här finns egen tid att äta lunch och upptäcka 

Andalusien – Torremolinos    8 dagar, 3-10/10 a

• Busstransfer Kastrup t/r                                                                     
• Transferbuss Malaga – 
   hotellet t/r                                                                         
• Flygresa Köpenhamn – Malaga 
   t/r                                                      
• 7 övernattningar med frukost
• 7 middagar
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.995:-

Tillägg avbeställningsskydd 250:-

Avresa enligt linje 1

I priset 8.495:- ingår
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Sorrento 8 dagar, 17-24/10                                                    a
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Sorrento är en av de verkligt klassiska semesterorterna, upptäckt av 
den europeiska överklassen redan på 1800-talet och omtyckt för sitt 
klimat. Vi varvar utflykter och lugna dagar under veckan i Sorrento. 
Givetvis besöker vi Capri och Villa San Michele där den svenske 
läkaren Axel Munthe bodde en stor del av sitt liv. Lika självklar är 
bussutflykten längs Italiens vackraste kuststräcka - Amalfikusten. I det 
av Vesuvius’ aska täckta Pompeji vandrar vi runt och låter fantasin 
spela. Förläng sommaren med en höstresa till södra Italien och ljuvliga 
Sorrento! 

DAG 1 Hemorten - Sorrento 
Vi flyger 12.10 från Kastrup till Fiumicino-flygplatsen utanför Rom. En italiensk 
buss tar oss söderut till Sorrento, där vi tar in på Hotel Central i sju nätter med 
frukost och middag på hotellet. 25 mil buss + flygresa + 28 mil buss. 

DAG 2 - 7 Sorrento med utflykter 
Sorrentos gamla stad ligger högt på en bergsplatå, och ner till havet kommer du 
med hjälp av trappor och stigar. Utsikten över den blåskimrande Neapelbukten är 
makalös. I området växer citrusfrukter, olivträd och vinstockar. Prova den kända 
citronlikören Limoncello! Under dagarna i Sorrento hinner du se och uppleva 
mycket, men också ta det lugnt. Reseledaren står till tjänst med tips. Passa på att 
se den färgsprakande föreställningen ”Sorrento Musical” med syditaliensk musik, 
sång och dans.

Utflykter som ingår i resans pris:
Den ljuvliga ön Capri når vi efter en kort båtresa. För svenskar är ön förknippad 
med läkaren Axel Munthe. I ”Boken om San Michele” skildrar han livet på och 
kring Villa San Michele, där vi under en guidad rundvandring får lära oss mycket 
om Axel Munthe, huset och ön.

Kustvägen, Kornischen, längs Sorrentohalvöns södra sida bjuder på några av 
Italiens vackraste scenerier. Byn Positano och småstaden Amalfi klänger på 
sluttningen ner mot havet och bjuder på mycket italiensk känsla. Då vägarna 
är smala kan bussen inte alltid komma ”ända fram”, du får räkna med lite 
promenader.

Ett par mil norr om Sorrento ligger de fantasieggande ruinerna av Pompeji. 
När vulkanen Vesuvius år 79 fick ett enormt utbrott begravdes staden och 
dess invånare på ett ögonblick i ett förödande regn av het aska och pimpsten. 
Bostadshus, badanläggningar, teatrar, gator och människor frystes i ögonblicket 
och återupptäcktes först på 1500-talet. En lokalguide berättar om det utgrävda 
Pompeji och människorna som levde där för nästan 2000 år sedan. 

DAG 8 Sorrento - Hemorten 
Buss tar oss till flygplatsen utanför Rom varifrån flyget avgår 15.30. Vid ankomst till 
Kastrup 18.00 möter buss för sista etappen till Småland. Tillbaka i Växjö ca 23.00. 
28 mil buss + flygresa + 25 mil buss.

Med reservation för ändrade flygtider som kan påverka programmet. 

• Bussresa Småland-Kastrup t/r
• Flygresor med Norwegian 
   (måltider ingår ej)
• Bussresor i Italien
• 7 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 t o m dag 7
• Heldagsutflykt till Capri inkl 
   svensktalande lokalguide, båt, 
   buss, inträde Villa San Michele
• Heldagsutflykt längs Amalfikusten
• Halvdagsutflykt till Pompeji inkl 
   svensktalande lokalguide och 
   inträde
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.690:-

Tillägg avbeställningsskydd 250:- 

Anslutning enligt linje 1

I priset  11.470:- ingår
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Portugals pärlor 8 dagar, 22-29/9                                a
Europas västligaste land hälsar välkommen med historiska 
städer, fiskebyar, medeltida slott, vinodlingar och vemodig 
fadosång. Vi startar i portvinets huvudstad Porto och avslutar i 
landets huvudstad Lissabon, där minnen från storhetsdagarna 
som sjöfartsnation möter det moderna Portugal. Följ med på en 
resa med bra boende, god mat och underbara sevärdheter! 
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DAG 1 Hemorten - Porto 
Vi flyger från Kastrup 06.50, via Bryssel och byte av flyg, till Porto i norra Portugal. 
En portugisisk turistbuss möter och tar oss till Hotel Vila Galé i centrum. Middag på 
hotellet. 25 mil buss + flygresa + 2 mil buss.

DAG 2 Porto 
Förmiddagen ägnas åt en rundtur i Porto, Portugals näst största stad. I den 
historiska stadskärnan ser vi det gamla börshuset och katedralen samt beundrar 
broarna över floden Douro. Vi avslutar med provsmakning hos en av de stora 
portvinsfirmorna. Eftermiddagen är fri för egna strövtåg, missa inte gränderna i 
stadsdelen Ribeira! Middag på en restaurang specialiserad på det lokala köket.

DAG 3 Utflykt på floden Douro 
Bussen tar oss österut längs floden Douro till Peso da Regua, mitt i 
portvinsdistriktet. Här går vi ombord på båten som tar oss tillbaka till Porto. Lunch 
serveras medan vi njuter av terrasserade sluttningar med vinodlingar och ett par 
mycket imponerande slussar. Middag på hotellet. 10 mil buss + båttur.

DAG 4 Porto - Coimbra 
Dags att ta farväl av Porto och åka söderut till Coimbra, beläget i inlandet vid floden 
Mondego. Vi gör en rundtur i staden som en gång var Portugals huvudstad, numera 
främst känt för sitt universitet. Efter middag på Hotel Tryp Coimbra får vi njuta av en 
konsert med fadosång. 15 mil.

DAG 5 Coimbra - Lissabon 
Vi lämnar Coimbra och rör oss ut mot Atlantkusten. I Batalha vann portugiserna 
ett viktigt slag mot spanjorerna på 1300-talet, och därefter byggdes ett kloster i 
magnifik gotisk stil. Portugals mest kända fiskeläge är Nazaré där vi äter dagens 
lunch, och det blir förstås fisk. Under eftermiddagen stannar vi i Obidos, en 
charmerande medeltida stad med ringmur, kullerstensgator och vitkalkade hus där 
bougainvillean klättrar på väggarna. Till kvällen är vi framme i Lissabon, där vi bor 
tre nätter på centralt belägna Hotel Mundial. 25 mil.

DAG 6 Lissabon 
På förmiddagen bekantar vi oss med Lissabon under en guidad tur. Vi får en 
uppfattning om stadens olika delar och hur kuperat det är, flodens Tejos betydelse 
i stadens historia och vad som hände den 1 november 1755. Det stora torget 
Praca do Comercio, försvarstornet Torre de Belem och Jeronimoklostret är något 
av det vi ser. Eftermiddagen disponerar du på egen hand. På den hundraåriga 
spårvagnslinjen nr 28, med hållplats vid hotellet, får du en fin sightseeing. Under 
en promenad i labyrintlika Alfama möter du vardagslivet i en av Lissabons äldsta 
stadsdelar. Middag i nöjeskvarteren Bairro Alto.

DAG 7 Utflykt till kusten 
Utanför Lissabon ligger flera semesterorter, ofta tidigare fiskelägen, som eleganta 
Estoril och folkligare Cascais. Vid det europeiska fastlandets västligaste punkt 
Cabo da Roca spanar vi ut över Atlanten. I bergen mellan kusten och Lissabon 
ligger Sintra, under flera hundra år de portugisiska kungahusens sommarviste. 
Slottet Palacio Nacional är som klippt ur en sagobok med tinnar, torn och vackra 
salar. Tillbaka i Lissabon äter vi middag på hotellets ”Varanda de Lisboa” med 
panoramautsikt över staden. 

• Bussresa Småland-Kastrup t/r
• Flygresor med Brussels Airlines 
   respektive TAP (måltider ingår ej)
• Bussresor i Portugal
• 7 övernattningar med frukost
• 6 middagar
• 1 lunch
• Utflykter enligt program 
• Båttur med lunch på Duoro
• Lokalguider i Porto, Coimbra, 
   Lissabon och på utflykten till 
   kusten utanför Lissabon
• Inträden till börshuset i Porto, 
   universitetet i Coimbra, klostret i 
   Batalha, slottet i Sintra
• Fadounderhållning
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 2.400:-

Tillägg avbeställningsskydd 250:- 

Anslutning enligt linje 1

I priset 13.580:-  ingår

DAG 8 Lissabon - Hemorten 
Vi har flera timmar på oss att fortsätta upptäcka Lissabon innan 
bussen på eftermiddagen går till flygplatsen. Vi flyger direkt 
med TAP och landar på Kastrup 22.00. Tillbaka i Växjö ca 03.00, 
natt mellan tisdag och onsdag. 1 mil buss + flygresa + 25 mil 
buss. 

Med reservation för ändrade flygtider som kan påverka 
programmet. 
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Kryssning på Rhen 8 dagar, 23-30/6 Ab
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Att åka på kryssning är den bästa av semestrar! På båten har du din 
hytt, njuter av frukost, lunch och middag i restaurangen och sitter 
däremellan på däck och insuper de förbipasserande vyerna. När båten 
lägger till går du iland och dricker ett glas vitt vin i någon mysig 
vinstuga. Lugnt tempo, vackra vyer, god mat och trevligt sällskap 
- kan det bli bättre? Följ med på flodkryssning längs den vackraste 
sträckan av Rhen! 

DAG 1 Hemorten - Hannover 
Resan går via Öresundsbron och efter färjeöverfarten Rödby-Puttgarden är vi 
på tysk mark. Vi övernattar på Ramada Hotel Europa utanför Hannover. Växjö-
Hannover 70 mil.

DAG 2 Hannover - Frankfurt 
På eftermiddagen kommer vi till Frankfurt am Main och går ombord på 
flodkryssningsfartyget MS Modigliani. Vi välkomnas på båten och installerar oss 
innan det är dags för första middagen ombord. Mineralvatten, juice, läsk, öl, vin, 
te, kaffe och drinkar i restaurang och bar ingår. Vi bor i utsideshytter med fönster 
på huvuddäck. Mot tillägg kan du boka hytt på övre däck med ett något större 
fönster. Alla hytter har bäddar på golvet, dusch/wc, luftkonditionering. Båten 
ligger i Frankfurt för natten. 35 mil. 

DAG 3 Kryssningsdag 
Efter en tur i Frankfurt börjar kryssningen, först längs Main och sedan ut på Rhen. 
Senare angör vi romarstaden Mainz, där vi tar en promenad. Den som vill kan 
besöka Gutenbergmuseet och fördjupa sig i tryckerikonstens historia. Båten ligger 
i Mainz för natten. 

DAG 4 Kryssningsdag 
Vi njuter av växlande vyer med borgar, byar och branta vinsluttningar. Den 
sägenomspunna Loreleyklippan, vid Rhens smalaste och djupaste punkt, passeras. 
Vid Deutsches Eck flyter Mosel och Rhen samman och sedan når vi Andernach, 
vår nordligaste punkt. Vi tar en promenad i gamla stan och båten ligger kvar över 
natten.

DAG 5 Kryssningsdag
Båten färdas motströms till Braubach, där vi går iland och besöker
medeltids-borgen Marksburg. Båten ligger i Braubach för natten. 

DAG 6 Kryssningsdag 
Efter frukost lägger vi till i Bacharach medan båten kryssar vidare. Vi ansluter med 
buss i Wiesbaden, en elegant storstad med anor som kurort. En tur med den 
hundraåriga kugghjulsbanan upp till Neroberg bjuder på fin utsikt. 

DAG 7 Frankfurt - Hamburg 
Båten går till Frankfurt och efter frukost checkar vi ut. Buss norrut för övernattning 
på Leonardo Hotel Hamburg-Stillhorn. 50 mil.

DAG 8 Hamburg - Hemorten 
Vi tar färjan Puttgarden-Rödby och vidare över Öresundsbron. Åter i Växjö ca 
19.00, Hamburg-Växjö 55 mil.

• Bussresa
• Färje-, bro- och vägavgifter
• 2 övernattningar med frukost och 
   middag på hotell
• Flodkryssning på Rhen med Croisi 
   Europe
• 5 övernattningar i hytt på 
   huvuddäck
• Under kryssningen: Helpension 
   inkl alla drycker (undantaget 
   champagne och vin från vinlista)
• Utflykter med buss och/eller till 
   fots när båten lägger till
• Inträde till Marksburg, biljett till 
   kugghjulsbanan i Wiesbaden 
• Reseledarservice 

Tillägg för hytt på övre däck 990:-/
person (begränsat antal)

Tillägg för enkelrum/enkelhytt på 
nedre däck 2.670:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 1

I priset  11.170:- ingår
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Sorrento – Capri – Rom 8 dagar, 5-12/9

Har du en gång varit i Italien kommer du alltid att längta tillbaka. 
Få länder kan mäta sådan skönhet, charm och gästvänlighet. Vi 
får uppleva vackra Sorrentobukten, natursköna Capri, intressanta 
Pompeji, naturligtvis Rom ”den eviga staden” med sina sevärdheter 
och trevliga miljöer. 

a
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DAG 1 Hemorten – Sorrento
Vi åker med buss från våra påstigningsplatser till Köpenhamn och Kastrup. Under 
dagen avgår vårt flyg som ska ta oss till Italien och Rom. Här möter vår buss upp 
och vi startar vår resa söderut mot Sorrento. Väl framme checkar vi in på Grand 
Hotel Flora och avslutar kvällen med en god middag. 

DAG 2 Sorrento 
Vi tar oss på den slingrande och underbart vackra vägen längs kusten via Positano, 
en av flera pärlor. Detta var från början en liten fiskeby men är idag en stor 
turistort. Vi fortsätter till Amalfi där vi gör ett uppehåll. Staden klättrar med sina 
kyrkor, torn och hus på bergssidan och längst ner ligger en liten hamn. Ett nöje är 
att bara vandra i gränderna och kanske sitta ned på ett trevligt kafé. På kvällen när 
vi är tillbaka vid vårt hotell äter vi en god middag tillsammans.

DAG 3 Sorrento 
Idag ska vi besöka Capri – ett namn som ger många trevliga associationer. Vi tar 
oss till hamnen där båten avgår till Capri. Vi tar oss upp till Anacapri där vi besöker 
Axel Munthes villa. Ett mycket spännande besök! Vi åker tillbaka till huvudorten 
Capri där vi gör en rundvandring och naturligtvis får vi se Capris symbol – de 
bägge klipporna i havet. Om vädret tillåter kan den som vill göra en båttur runt ön 
Capri. Vi tar sedan båten tillbaka till Sorrento där middag väntar på hotellet.

DAG 4 Sorrento 
Vi har en hel dag att bara njuta av vad Sorrento har att erbjuda. Flanera och 
titta i affärer, sitta på ett kafé och äta en god lunch. Ta ett bad, kanske ett besök 
i Katedralen eller St Francescoklostret. På kvällen träffas vi som vanligt till vår 
gemensamma middag.

DAG 5 Sorrento – Rom 
Efter frukost på morgon påbörjar vi vår resa mot Rom – ”den eviga staden”. Vi 
reser via kuperad mark och vackra vyer. I Pompeji gör vi ett uppehåll och här 
visar vår lokala guide oss runt i denna ruinstad som begravdes i aska år 79. Resan 
fortsätter runt Vesuvius och via Neapel tar oss mot Terracina. Denna vackert 
belägna ort är en mycket trevlig semesterort. Högt ovanför havet och stadens 
hus ligger den jättestora muren krönt av Jupitertemplet. Därefter fortsätter resan 
längs Via Latina mot Rom. Väl framme vid vårt Hotell Portamaggiore avslutar vi 
dagen med en gemensam middag på närliggande restaurang.

DAG 6 Rom 
Efter frukost möter vår lokala guide upp för en heldagstur. Det blir en 
panoramatur i den ”eviga staden” och en rad sevärdheter på programmet. Vi får 
bland annat se Forum Romanum, Fontana di Trevi. Spanska trappan, Colosseum 
och mycket mera. Naturligtvis besöker vi även Vatikanstaten och Peterskyrkan 
under vår rundtur.

• Bussresa Småland-Kastrup t/r
• Flyg Köpenhamn – Rom t/r
• Bussresor i Italien
• 7 övernattning med frukost
• Middag dag 1 t o m dag 5
• Utflykter enl. program
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.895:-

Tillägg avbeställningsskydd 250:-

Anslutning enligt linje 1

I priset 11.895:- ingår

DAG 7 Rom 
Idag finns det möjlighet att upptäcka Rom på egen hand. 
Vandra runt i miljön som blandar gammal historia med modern 
nutid. Kika in i affärerna på Via del Corso, njut av någon av de 
alla uteserveringar, Rom har så mycket att erbjuda. 
På kvällen träffas vi för de som vill för ett besök på en trevlig 
Italiensk restaurang. 

 
DAG 8 Rom - Hemorten 
Efter frukost måste vi tyvärr lämna hotellet i Rom och beger oss 
till flygplatsen. Vi lyfter från Italien under dagen och kommer 
åter till Kastrup. Här står vår buss och väntar för att ta oss 
hem till Sverige och våra avstigningsplatser. Framåt kvällen 
är det dags att ta farväl av våra resvänner efter en minnesrik 
upplevelse.  
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Må-bra-resa till Kirchberg  8 dagar, 1-8/8 b

Följ med på en riktig må-bra-resa till gemytliga Kirchberg, en typisk 
tyrolerby inbäddad mellan mäktiga alptoppar i dalen Brixental och 
granne med den välkända skidorten Kitzbühel. Här ligger kyrkan 
mitt i byn, husen har blomsterprydda balkonger och vi möts av 
den österrikiska gästfriheten. Vi bor utmärkt på fyrstjärniga Hotel 
Zentral en kort promenad från byns centrum. 
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DAG 1 Hemorten - Dessau 
Bussen går via Öresundsbron till Gedser och vidare med färja till Rostock. Det 
passar bra med lunch under överfarten. Övernattning på Radisson Blu Fürst 
Leopold i Dessau. Växjö-Dessau 73 mil.

DAG 2 Dessau - Kirchberg 
Resan går vidare genom Bayern och in i Österrike. Snart är vi framme i Kirchberg 
där vi bor fem nätter på omtyckta Hotel Zentral. Till middagarna ingår dryck och 
en av middagarna är en grillafton i hotellets trädgård. Dessutom ingår lunchpaket 
om vi är ute på vandring och två inträden till hotellets wellness-avdelning. 60 mil.

DAG 3 - 6 Kirchberg med utflykter  
Under dagarna i Kirchberg ska vi njuta och ha det bra. Området runt 
Kirchberg erbjuder fina möjligheter för vandring. Vår reseledare, som även är 
friskvårdskonsulent, tar med oss på två lättare vandringar i området. Vi använder 
kabinbana eller lift för att ta oss upp på höjderna. Du som vill vandra längre kan 
få tips. Njut i hotellets wellness-avdelning! Det känns lyxigt att unna sig en skön 
massage eller någon behandling efter vandringen. Du kan också njuta av en kopp 
kaffe på hotellets solterrass eller på ett café inne i Kirchberg. 
På denna resa blandar vi lätta vandringar med utflykter. En dag åker vi till 
Innsbruck, Tyrolens huvudstad och tidigare OS-stad, belägen med vacker utsikt 
mot bergen. Under en guidad promenad bekantar vi oss med gamla stan och 
får givetvis se det tjusiga Gyllene taket. En annan dag gör vi en halvdagstur till 
närbelägna Kitzbühel, mest känt som vintersportort. Den som är pigg i benen kan 
vandra från Kirchberg till Kitzbühel, eller varför inte vandra tillbaka?

DAG 7 Kirchberg – Hannover
Vi lämnar Österrike för att ännu en gång åka genom Bayern. På kvällen är vi 
framme i Hannover och Ramada Hotel Europa. 75 mil.

DAG 8 Hannover - Hemorten 
Vi reser vidare norrut genom Tyskland och tar färjan Puttgarden-Rödby. Därefter 
fortsätter vi mot Öresundsbron och Sverige. Tillbaka i Växjö ca 21.00, Hannover-
Växjö 70 mil.

• Bussresa
• Färje-, bro- och vägavgifter
• 7 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 t o m dag 7
• På Hotel Zentral: alkoholfritt, öl 
   eller vin till middagarna
• På Hotel Zentral: lunchpaket eller 
   lättlunch 
• Inträde till Hotel Zentrals wellness-
   avdelning två gånger
• Lätta vandringar med reseledare
• Heldagsutflykt till Innsbruck inkl 
   stadspromenad med lokalguide
• Halvdagsutflykt till Kitzbühel
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 860:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Kostnad för liftar/kabinbanor 
tillkommer.

Anslutning enligt linje 1

I priset 7.380:- ingår
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Schweiz med Glaciärexpressen 8 dagar, 24-31/7, 28/8-4/9 b
Följ med på en omväxlande resa till Schweiz. En av höjdpunkterna 
är resan ombord på Glaciärexpressen, under denna tågresa har vi en 
hänförande utsikt över de imponerande alperna. Under dagarna i 
Schweiz finns det möjlighet att följa med på minnesvärda utflykter i 
Frankrike och Italien.
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DAG 1 Hemorten – Michendorf
Från våra påstigningsorter reser vi över Öresundsbron och vidare genom Danmark 
till Gedser. Här tar vi färjan över till Rostock och färdas sedan söderut genom 
Tyskland mot Berlinområdet. Vi checkar in på vårt hotell och tillsammans äter vi 
middag.  Växjö-Michendorf 68 mil.

DAG 2 Michendorf - Dornbirn 
Efter en god frukost på hotellet fortsätter vi vår färd söderut genom det tyska 
landskapet. Vi stannar för lunch under dagen och framåt sena eftermiddagen 
passerar vi den österrikiska gränsen. Nu har vi inte långt kvar till vårt slutmål för 
dagen Dornbirn. Här stannar vi för natten på Hotel Krone. 75 mil.

DAG 3 Dornbirn – Martigny
Efter frukost lämnar vi Dornbirn och via Liechtenstein reser vi vidare mot Schweiz. 
I Chur stiger vi ombord på Glaciärexpressen – resans höjdpunkt som under en 
färd på ca fem timmar ger oss oförglömliga intryck från alpvärlden. Dagens 
lunch njuter vi ombord på tåget. Under dagen åker vi igenom Disentis, över 
Oberalppass på 2.033 m till Andermatt och vidare till vårt slutmål Brig där vi stiger 
av. Vår buss möter oss här och vi färdas längs floden Rhônes dalgång mot Sion 
och så småningom kommer vi till Martigny, där vi stannar tre nätter på Hotel Alpes  
Rhone. 8 mil buss + tågresa + 8 mil buss.  

DAG 4 - 5 Martigny
Upplevelserika dagar väntar oss nu i tre olika länder i de vackraste landskap man 
kan föreställa sig. I Italien tar vi oss tillbaka i tiden när vi färdas i sköna dalar förbi 
gamla borgruiner och staden Aosta känd för sina romerska lämningar. Frankrike 
har liksom Schweiz ståtliga alper att bjuda på och ett besök i den klassiska 
skidorten Chamonix är storslaget. Vid den bedårande Genèvesjön upplever vi det 
klara vattnet som runnit ned från bergen och som man genom alla tider ansett 
vara nyttigt inte minst i den franska staden Evian. 

DAG 6 Martigny - Weinheim 
Efter frukost börjar vi vår hemresa. Färden går genom Schweiz via Montreux, 
huvudstaden Bern och vidare norrut förbi Basel. Vi kör parallellt med Rhen och når 
framåt kvällen Weinheim i Tyskland där vi stannar för natten. 50 mil.

DAG 7 Weinheim - Lübeck 
Innan avfärden äter vi frukost på hotellet och därefter reser vi norrut genom det 
tyska landskapet. Under dagen stannar vi för lunch- och kaffepauser. Framåt 
kvällen kommer vi fram till Lübeck och vårt trevliga hotell. 60 mil 

DAG 8 Lübeck - Hemorten 
Efter frukost lämnar vi Lübeck för att åka norröver till Puttgarden och färjan som 
tar oss över till Rödby. Via Danmark tar vi oss mot Sverige och fortsätter vidare 
hem till våra avstigningsorter. Lübeck-Växjö 50 mil.

• Bussresa 
• 7 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 tom dag 7
• Lunch dag 3
• Färje, bro och vägavgifter
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.495:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 1

I priset  9.295:- ingår

Utflykter

Genèvesjön runt (heldagstur) Denna dag får vi njuta av 
många vackra vyer över den sköna Genèvesjön. Vi besöker den 
franska kurorten Evian känt för sitt berömda vatten. Väl tillbaka 
i Schweiz stannar vi till i det franskspråkiga Genève. Färden 
går vidare genom vindistriktet St Saphorin innan vi kommer till 
Schweiziska Rivierans pärla – Montreux. Vi avrundar vår heldag 
med att beskåda slottet Château de Chillon vars historia går 
tillbaka till 1000-talet. Pris 395:-

Aostadalen och Chamonix (heldagstur) Höga berg och 
djupa dalar i tre olika länder under en och samma dag. Franska 
Chamonix anses av många vara den mest klassiska skidorten. 
Här imponeras vi av Europas högsta berg Mont Blanc eller Mon-
te Bianco som berget heter när vi passerat gränsen till Italien. 
Det vita berget som det betyder på båda språken är 4 800 m 
högt. Under medeltiden fanns en mängd små kungadömen i 
Aostadalen och på vår väg genom den vackra dalgången kan vi 
än idag beskåda ett flertal borgar från den här tiden. Storslagen 
natur och hisnande utsikt väntar oss under vår utflykt. Pris 395:-
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Irland 8 dagar, 26/8-2/9 a

Låt dig förföras av den gröna och gästfria ön Irland! På vår resa 
får du öst- och västkust, storstad och landsbygd, natur och 
kultur. Vi rör oss från slott till koja, i välansade trädgårdar och 
otämjd natur. Under rundresan bor vi i Galway, Killarney och 
Kilkenny, för att avsluta med vänliga Dublin. 
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DAG 1 Hemorten - Galway 
Bussen tar oss till Kastrup där flyget avgår 11.05. Efter drygt två timmars flygresa 
landar vi i Dublin och möts av en irländsk turistbuss med chaufför. Resan går tvärs 
över ön till västkusten och Galway, centrum för det irisktalande västra Irland. Vi bor 
två nätter på The Imperial Hotel i centrum. 25 mil buss + flygresa + 22 mil buss.

DAG 2 Utflykt Connemara 
Dagen ägnas åt Connemarahalvön med torvmossar, ljunghedar, berg och karg 
kust. En del av halvön är nationalpark och med lite tur får vi se Connemarahästar. Vi 
besöker Kylemore Abbey, ett 1800-talsslott som idag är nunnekloster och flickskola. 
Slottet är känt för sin muromgärdade viktorianska trädgård. 20 mil. 

DAG 3 Galway - Killarney 
Vi reser söderut, till att börja med längs kusten och genom stenlandskapet Burren. 
Vi stannar vid Cliffs of Moher där de 200 meter höga klipporna stupar brant ner i 
Atlanten. Vidare till Bunratty Castle, ett av Irlands mest välbevarade slott, renoverat 
i 1400- och 1500-talsstil. Vid slottet finns uppbyggda landsbygdsmiljöer från 
1800-talet befolkade av människor som utför den tidens sysslor. I Killarney bor vi 
två nätter på Best Western Eviston House Hotel i centrum. Missa inte hotellets pub 
med traditionell irländsk musik! 27 mil.

DAG 4 Utflykt Ring of Kerry 
Idag följer vi The Ring of Kerry, den slingrande vägen runt halvön Iveragh. Rutten 
bjuder på ett kargt landskap med hisnande vyer. Friluftsmuseet Kerry Bog Village 
visar det hårda livet på landsbygden på 1800-talet. Förutom hus och miljöer kan vi 
se den lokala Kerry-ponnyn. Killarney är känt för sina ekipage med häst och vagn. 
Den som vill hinner med en tur på kvällskvisten. 20 mil.

DAG 5 Killarney - Kilkenny 
Dagens etapp går från Killarney i sydväst till bryggeristaden Kilkenny i inlandet. Vi 
stannar vid en av Irlands mest välbesökta sevärdheter, Rock of Cashel, en klippborg 
som höjer sig över Tipperary-slätten. Byggnader och ruiner från medeltiden ger en 
aning om makten som det utstrålade. Vi checkar in på River Court Hotel i centrala 
Kilkenny, en charmig småstad med vackra gatumiljöer och trevliga pubar. 20 mil. 

DAG 6 Kilkenny - Dublin 
Vi åker mot östkusten och vidare till Dublin. På vägen besöker vi Powerscourt 
Gardens, med dramatiskt läge vid berget Great Sugar Loaf Mountain. Här finns 
bland annat en terrasserad italiensk trädgård med en magnifik trappa. I Dublin tar vi 
in på Best Western Academy Plaza Hotel, beläget på en tvärgata till shoppinggatan 
O’Connell Street. 20 mil.

DAG 7 Dublin 
Vi börjar med en orienterande bussrundtur för att se Dublins viktigaste sevärdheter. 
Under dagen besöker vi både The Old Jameson Distillery och Guinness Storehouse 
för visning och provsmakning av whisky respektive öl. 

• Bussresa Småland-Kastrup t/r
• Flygresor med Norwegian 
   (måltider ingår ej)
• Bussresor på Irland
• 7 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 t o m dag 7
• Utflykter och besök enligt program
• Inträden till Kylemore Garden, Cliffs 
   of Moher, Bunratty Castle, Kerry 
   Bog Village, Rock of Cashel, 
   Powerscourt Gardens, Guinness 
   Storehouse, The Old Jameson 
   Distillery.
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.890:-

Tillägg avbeställningsskydd 250:- 

Anslutning enligt linje 1
 

I priset 11.250:- ingår

DAG 8 Dublin - Hemorten 
Bussen tar oss till flygplatsen där flyget avgår 12.50. Vi landar 
på Kastrup svensk tid 16.00 och buss möter för sista etappen till 
Småland. Tillbaka i Växjö ca 21.00,1 mil buss + flygresa + 25 mil 
buss.

Med reservation för ändrade flygtider som kan påverka 
programmet. 
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Warszawa – Krakow 7 dagar, 9-15/5, 11-17/7, 12-18/9 b

Polen, vårt grannland i söder är rikt på kultur och historia. Landet 
har upplevt såväl storhetsdagar som det fruktansvärda andra 
världskriget. Idag ökar turismen, landet utvecklas snabbt och här 
finns mycket att upptäcka. Gör en resa och upplev såväl det nya 
Polen som det gamla.
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DAG 1 Hemorten – Karlskrona
Avresa från respektive påstigningsorter på förmiddagen. Vår färja avgår från 
Karlskrona på kvällen och när vi kommit ombord och intagit våra hytter, äter vi en 
gemensam middag ombord. Växjö-Karlskrona 11 mil.

DAG 2 Gdynia – Warszawa
Innan vi går av båten i Gdynia äter vi en rejäl frukost ombord. När vi satt oss 
bekvämt tillrätta i vår buss fortsätter vi vår färd längs kusten mot Gdansk. Därefter 
åker vi vidare genom landsbygd, polska byar och beräknar att vara framme i 
Warszawa på eftermiddagen. Väl framme möter vår lokala guide upp för en 
stadsrundtur i den polska huvudstaden, som nästan var helt ödelagd efter andra 
världskrigets härjningar. 40 mil.

DAG 3 Warszawa – Krakow
Efter frukost måste vi ta farväl av Warszawa och sätta in kursen sydväst mot 
Krakow. Slättlandet övergår i kuperat landskap. Innan vi kommer fram till Krakow 
når vi Auschwitz. Den som vill kan besöka koncentrationslägret som ger oss en 
obarmhärtig men viktig påminnelse om förintelsen. Efter uppehållet fortsätter vi 
mot kungastaden Krakow. Staden som finns med på Unescos lista över världens 
förnämsta och vackraste städer. Här väntar oss två fantastiska dagar fyllda av 
upplevelser. Vi checkar in på vårt hotell Hotel Ibis Krakow Stare Miasto. 40 mil.

DAG 4 Krakow
Frukost på hotellet och därefter möter vår lokalguide upp oss och vi ger oss ut för 
att bese den gamla ”Kungastaden” vackert beläget vid floden Wista. Vi vandrar 
genom gränderna där filmen ”Schindlers list” spelades in. På eftermiddagen 
finns det tid att upptäcka Krakow på egen hand eller följa med till den intressanta 
Saltgruvan. På kvällen besöker vi en restaurang i gamla stan.

DAG 5 Krakow – Torun
Efter frukost lämnar vi Krakow och startar vår resa norrut mot Torun. Under resan 
gör vi ett uppehåll i staden Czestochowa där vi besöker klostret och eventuellt 
får vi se den svarta madonnan. Efter uppehållet fortsätter vi vår resa genom det 
polska landskapet för att på kvällen nå Torun. Efter incheckning på vårt hotell äter 
vi en middag tillsammans. 44 mil.

DAG 6 Torun – Gdynia
Efter frukost tar vi plats i bussen för att börja vår resa norrut. Efter några timmar 
når vi hamnstaden Gdansk och gör en rundtur i stadens gamla centrum. Framåt 
kvällen når vi Gdynia där färjan väntar som skall ta oss över till Sverige. Vi intar 
våra hytter och äter en middag ombord på kvällen. 20 mil.

DAG 7 Karlskrona – Hemorten
Vi äter en god sjöfrukost ombord innan vi går i land i Karlskrona. Här påbörjar vi 
vår hemresa och snart är det dags att ta farväl av våra nyvunna vänner.

• Bussresa 
• 6 övernattningar i tvåbäddsrum/
   hytt
• Middag dag 1 t o m dag 6
• Frukost dag 2 t o m dag 7
• Färje-, bro och vägavgifter
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 2.195:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 1

I priset 7.295:- ingår

Utflykter
Auschwitz För den som vill följa med in på koncentrations-
lägret finns det möjlighet till detta. Besöket är en oförglömlig 
upplevelse. Pris 255:-

Saltgruvan i Wieliczka Utanför Krakow ligger saltgruvan som 
är ett underjordiskt rike av salt. Kring denna sevärdhet har 
många myter och legender skapats.  Pris 275:-
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Paris 7 dagar, 24-30/4, 11-17/7

Pris 24-30/4: 7.290:-
Pris 11-17/7: 6.690:-

• Bussresa
• Färje-, bro och vägavgifter
• 6 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 och dag 6
• Reseledarservice

Mot tillägg 500:- får du 
UTFLYKTSPAKET med:
• Stadsrundtur, 3 timmar, med 
   svensktalande lokalguide.
• Heldagsutflykt till Versailles och 
   Giverny inkl inträden.
Obs! Utflyktspaketet bokas senast  
    en vecka innan avresa.

Enkelrumstillägg april 1.950:-
Enkelrumstillägg juli    1.850:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 1

I priset ingår

b
Följ med oss till Paris - modets, konstens och kulturens stad som 
får hjärtat att klappa och tiden att stanna! De små caféerna, 
restaurangerna och boulevarderna med sina boutiquer bidrar till en 
levande och romantisk atmosfär. I Paris finns hur mycket som helst att 
se och uppleva - vi ger dig tre hela dagar i denna fantastiska stad.

DAG 1 Hemorten - Bielefeld 
Avresa från Småland mot Öresundsbron och färjan Rödby-Puttgarden. På kvällen 
väntar rum på Quality Hotel Bielefeld-Sennestadt. Växjö-Bielefeld 80 mil. 

DAG 2 Bielefeld - Paris 
Resan går vidare genom Tyskland, Belgien och in i Frankrike och till Paris där 
vi bor fyra nätter på trevliga Hotel Carlton’s. Hotellet är centralt beläget i 9:e 
arrondissementet nära Place Pigalle och Montmartre med Sacré Coeur. 65 mil.

DAG 3 - 5 Paris 
För att lära känna staden och dess historia börjar vi med en stadsrundtur. Vi ser 
bland annat paradgatan Champs Elysées, Triumfbågen, Place de la Concorde, 
Operan, Notre Dame och Eiffeltornet. Reseledaren ordnar middagar och kvällsturer 
i varierande miljöer (pris beroende på arrangemang). Du får också tid på egen hand.
I Paris finns museer, gallerier, brusande boulevarder och charmiga gränder, för att 
inte tala om alla butiker, varuhus, restauranger och caféer. 
Vi gör en utflykt till Versailles för att se ”Solkungens”, Ludvig XIV, praktfulla slott 
och flanera i den fantastiska parkanläggningen. Besöket i kungens och drottningens 
paradvåningar med den imponerande Spegelsalen är oförglömligt. Vi åker 
också till Claude Monets trädgård i Giverny. Här levde en av impressionismens 
förgrundsfigurer under halva sitt liv. Vi besöker det rosa huset, den japanska 
trädgården med näckrosdammen och den berömda bron. 
Obs! Stadsrundturen samt utflykten till Versailles och Giverny inkl inträden ingår i 
utflyktspaketet som bokas senast en vecka innan avresa.

DAG 6 Paris - Hannover 
Vi lämnar Paris och reser norrut genom Frankrike, Belgien och in i Tyskland. I april 
övernattar vi på Ringhotel Tallymann i Bad Nenndorf strax söder om Hannover, 74 
mil. I juli bor vi på H4 Hotel Hannover Messe, 79 mil. 

DAG 7 Hannover - Hemorten 
Resan tar oss på tyska motorvägar till färjan Puttgarden-Rödby. Vidare genom 
Danmark och över Öresundsbron. Tillbaka i Växjö ca 21.30, Hannover-Växjö 70 mil.
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Alsace – Champagne  7 dagar, 5-11/10

Den intressanta vinregionen Alsace, med en blandning av tysk och 
fransk kultur, förknippas med fruktiga och lätta viner. Här bor vi i trev-
liga Colmar även kallat Lilla Venedig. Champagne-Ardenne är regionen 
i nordöstra Frankrike som är känd för sin produktion av mousseran-
de vin: Champagne. Det är endast från denna region vinet får kallas 
Champagen eftersom det är ursprungsskyddat. Vi bor i den största 
orten Reims som även är känd för sin vackra katedral.

DAG 1 Hemorten – Soltau
Resan till Frankrike startar från våra påstigningsorter och vi färdas söderut mot 
Malmö där vi reser via Öresundsbron över till Danmark. Under resan gör vi uppe-
håll för kaffe och lunch. I Rödby väntar färjan som ska ta oss över till Tyskland och 
Puttgarden. Framåt kvällen når vi Soltau som är vårt slutmål för dagen. Vi checkar 
in på vårt hotell och avslutar med en god middag tillsammans. Växjö-Soltau 63 mil.

DAG 2 Soltau – Colmar
Vi startar efter en god frukost och kör söderut. Vi färdas genom Tysklands bördiga 
landskap. Efter att ha passerat gränsen mot Frankrike är vi i Alsace. I denna vackra 
provins stannar vi och bor två nätter på vårt hotell. På kvällen går vi ut och äter en 
god middag på en av Colmars restauranger. 70 mil.

DAG 3 Colmar 
Efter frukost gör vi en tur med ett par små båtar på floden Louch i Colmar som 
ibland kallas lilla Venedig.  Efter lunch beger vi oss norrut mot Riquewihr kanske 
den mest bekanta och förtjusande vinbyn i Alsace. Här får vi provsmaka flera av 
traktens goda viner. Väl tillbaka i Colmar finns det tid att på egen hand upptäcka 
den trevliga staden.

DAG 4 Colmar - Reims 
Idag lämnar vi Colmar och fortsätter vår resa västerut. Vi färdas genom det franska 
landskapet och stannar till för kaffe och lunch under dagen. Framåt eftermiddagen 
når vi Reims i distriktet Champagne som bland annat är känt för sin katedral som 
är en av Frankrikes viktigaste och största byggnadsverk. Vi avslutar kvällen med en 
gemensam middag på vårt hotell. 50 mil.

DAG 5 Reims 
Vi startar dagen med en god frukost och därefter gör vi en rundtur i Reims. Vi kom-
mer bland annat att få se den berömda katedralen som var de franska konungarnas 
kröningskyrka, Taupalatset och Saint-Remibasilikan. Efter rundturen finns tid att på 
egen hand upptäcka Reims.På eftermiddagen träffas vi för ett besök på GH Mumm 
där vi får en intressant rundvisning och får provsmaka deras goda champagne. På 
kvällen gör vi ett restaurangbesök och äter en god middag tillsammans.

DAG 6 Reims - Hannover 
När vi ätit frukost och packat vår buss måste vi lämna Frankrike för att bege oss 
genom Tyskland till vårt övernattningshotell i Hannover. Här äter vi en god avslut-
ningsmiddag till sammans. 65 mil.

b

DAG 7 Hannover - Hemorten
Efter en tidig frukost lämnar vi hotellet och kör vidare mot Putt-
garden där färjan väntar för att ta oss över till Danmark. Efter 
ytterligare några timmar är vi åter på svensk mark och reser 
vidare till respektive avstigningsorter.  

• Bussresa
• 6 övernattningar med frukost
• Middag dag 1,2,4,5 och 6
• Färje-, bro och vägavgifter
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.695:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 1

I priset 7.795:- ingår
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Moseldalen med vinskörd 7 dagar, 3-9/10 b
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• Bussresa
• Färje-, bro- och vägavgifter
• 6 övernattningar med frukost
• Middag dag 1, 2, 5 och 6 
• Sektprovning med middag dag 3
• Vinprovning
• Vinskörd inkl vinprovning och lunch
• Rundtur med svensktalande 
   lokalguide i Trier
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 790:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:- 

Anslutning enligt linje 1

I priset 7.290:- ingår

Floden Mosel slingrar sig fram mellan branta vinberg och bjuder 
på vackra höstvyer. Vinbyarna radar upp sig i dalen och varvas med 
städer som Cochem, Traben-Trarbach, Bernkastel-Kues, Trittenheim. 
Vi utforskar dalen från Koblenz i norr, där sammanflödet Rhen och 
Mosel bildar Deutches Eck, till romarstaden Trier i söder. Vi bor fyra 
nätter i korsvirkesidyllen Bernkastel-Kues. 

DAG 1 Hemorten - Lippstadt 
Vi åker via Öresundsbron och genom Danmark till färjan Rödby-Puttgarden. Vidare 
söderut på tyska motorvägar mot Lippstadt för övernattning på Welcome Hotel 
Lippe Residenz. Växjö-Lippstadt 85 mil.

DAG 2 Lippstadt - Bernkastel 
På väg mot Moseldalen passerar vi den tidigare huvudstaden Bonn och följer 
sedan Rhenflodens lopp till Koblenz och Deutsches Eck där Mosel rinner ut i Rhen. 
Här svänger vi av in i Moseldalen och kommer till Bernkastel-Kues där vi bor fyra 
nätter på Hotel Moselblümchen, mitt i stan. 35 mil.

DAG 3 - 5 Bernkastel 
Under våra tre dagar i Moseldalen färdas vi fram och tillbaka längs flodens 
vindlande lopp. Vi provsmakar både de goda Moselvinerna och den mousserande 
sekt som produceras i dalen. Du hinner också upptäcka Bernkastel, kanske tar du 
en promenad upp till Burg Landshut som tronar över staden? 
Vi bekantar oss med romarstaden Trier, en av Tysklands äldsta städer, där den 
praktfulla romerska stadsporten Porta Nigra imponerar. I Cochem besöker vi 
det medeltida slottet Reichsburg, som på sin klippa vakar över staden. Vi får en 
guidad tur i det 1000-åriga sagoslottet, komplett med tinnar och torn. 
Dirk Kessler i Wintrich visar hur tillverkningen av mousserande sekt går till och vi 
passar på att stanna på middag. 
En förmiddag provar vi på att skörda de ädla druvorna och kombinerar arbetet 
med vinprovning och lunch.

DAG 6 Bernkastel - Celle 
Vi lämnar Moseldalen och kommer framåt kvällen till Celle strax söder om 
Hannover. Övernattning på Inter City Hotel. 50 mil.

DAG 7 Celle - Hemorten 
Vår fortsatta färd genom Tyskland tar oss till färjan Puttgarden-Rödby. Vidare 
genom Danmark och över Öresundsbron. Tillbaka i Växjö ca 21.00, Celle-Växjö 
65 mil.
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Tyrolen - Sankt Johann 7 dagar, 30/8-5/9 b

St Johann i Tyrolen är mångas favoritresa! I denna vackra 
del av Österrike förtrollas du av det mångskiftande 
landskapet med snöklädda alptoppar, gröna alpängar 
och kristallklara sjöar. Pittoreska byar och berömda 
städer, den gästvänliga atmosfären och gemytet ger dig 
underbara semesterupplevelser. Vi bor fyra nätter på 
mycket uppskattade Hotel Gasthof Park mitt i 
St Johann. Följ med oss och njut av god mat och 
intressanta utflykter!
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DAG 1 Hemorten - Dessau 
Bussen går via Öresundsbron till Gedser och vidare med färjan till Rostock. Det 
passar bra med lunch under den två timmar långa överfarten. Övernattning på 
Radisson Blu Fürst Leopold i Dessau. Växjö-Dessau 73 mil.

DAG 2 Dessau - Sankt Johann 
Dagens etapp tar oss vidare söderut in i Bayern och efter München syns alperna 
i fjärran. Vid Kiefersfelden passerar vi gränsen till Österrike och är snart framme 
i Sankt Johann, vackert beläget vid Kaisergebirge. Vi bor fyra nätter på trevliga 
Hotel Gasthof Park med perfekt läge mitt i byn. 73 mil.

DAG 3 - 5 Sankt Johann 
Här stiftar vi bekantskap med det österrikiska gemytet, landets seder och bruk. Vi 
kan promenera i byn och beundra husen och deras blomsterprakt. Delta gärna i 
en tyrolerafton med sång, dans och musik. Vi gör även utflykter i omgivningarna.
Utflykter som ingår i resans pris:
En dag går färden till Salzburg, Mozarts födelsestad. Vi promenerar genom 
den gamla stadens centrum och tittar på Mozartplatz, Mozarts födelsehus, den 
tusenåriga Domen och andra vackra torg och byggnader. Vi kan också flanera på 
Getreidegasse med alla affärer och fina smidesskyltar. I Berchtesgaden åker vi upp 
på berget Kehlstein och besöker Hitlers hus ”Örnnästet”. Sista biten till toppen 
görs med speciella bussar och utsikten är hisnande.
En annan utflykt tar oss till Tyrolens huvudstad, olympiastaden Innsbruck, där vi 
går en promenad i Gamla stan och bland annat ser ”Gyllene taket”. Det blir tid på 
egen hand i Innsbruck för att shoppa, luncha och njuta av folklivet. Under dagen 
besöker vi Swarovski Kristallvärld i Wattens. Förutom kristallutställningen finns 
här skulpturer och tavlor av exempelvis Andy Warhol och Salvador Dali samt fina 
shoppingmöjligheter. 
En dag är fri för egna aktiviteter. Kanske en promenad i de vackra omgivningarna 
eller en tur med linbanan upp på någon alptopp?

DAG 6 Sankt Johann - Hildesheim 
Vi lämnar Österrike för att ännu en gång åka genom det vackra Bayern. 
Övernattning och middag på omtyckta Van der Valk Hotel i Hildesheim. 73 mil. 

DAG 7 Hildesheim - Hemorten 
Vi reser norrut genom Tyskland och tar färjan Puttgarden-Rödby. Vidare över 
Öresundsbron och tillbaka i Växjö ca 21.00, Hildesheim-Växjö 72 mil.

• Bussresa
• Färje-, bro- och vägavgifter
• 6 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 t o m dag 6
• Utflykt till Salzburg inklusive 
   lokalguide
• Utflykt till Innsbruck
• Specialbuss till Örnnästet
• Inträde till Swarovski Kristallvärld
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 900:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:- 

Anslutning enligt linje 1

I priset 6.780:- ingår
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bRhen - Mosel 7 dagar, 27/9-3/10 

I Rhen och Mosels grönskande dalgångar rinner vin och vatten i 
ljuvlig blandning. Äkta riddarborgar, genuina korsvirkesbyar och 
prunkande vinodlingar tävlar om din uppmärksamhet och vyerna är 
hisnande vackra. Du hinner också upptäcka trevliga Rüdesheim på 
egen hand.
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DAG 1 Hemorten - Bremen 
Vi åker via Öresundsbron och genom Danmark mot färjan Rödby-Puttgarden. 
Vidare söderut på tyska motorvägar mot Bremen och Inter City Hotel. 
Växjö-Bremen 66 mil.

DAG 2 Bremen - Cochem 
Idag har vi siktet inställt på vinstaden Cochem i Moseldalen. Efter att ha passerat 
den tidigare huvudstaden Bonn, följer vi Rhenflodens lopp till Koblenz och 
Deutsches Eck där Mosel rinner ut i Rhen. Här svänger vi av in i Moseldalen och 
kommer fram till Cochem där vi tar in på Hotel Alte Thorschenke. 43 mil.

DAG 3 Cochem - Rüdesheim 
Dagens färd kommer att visa dig mycket av det vackra landskapet i Moseldalen, 
där flodens vindlande lopp och de branta vinbergen fascinerar. Under dagen 
kommer vi givetvis att provsmaka både de goda Moselvinerna och den 
mousserande sekt som produceras i dalen. Vi stannar också till i den lilla staden 
Bernkastel-Kues, som är en av flera korsvirkesidyller i trakten. På eftermiddagen 
lämnar vi Mosel för att istället styra kosan mot Rhenvinets huvudstad, Rüdesheim 
i Rhendalen. Här ska vi bo tre nätter på Hotel Trapp, mycket uppskattat av våra 
tidigare resenärer. 15 mil. 

DAG 4 - 5 Rüdesheim 
Ombord på en av de vita Rhenbåtarna upplever vi den vackraste delen av floden. 
Vingårdarna klänger sig fast vid sluttningarna, på bergsryggarna står de gamla 
borgarna stolt och längs Rhenstranden trängs små byar och korsvirkesstäder. Vid 
Loreleyklippan passerar vi flodens smalaste del och det var kanske inte bara den 
sköna jungfruns sång som gjorde att fartygen förliste. I St Goarshausen väntar 
bussen för en tur upp på Loreleyklippan där utsikten är fantastisk. På kvällen 
besöker vi vingården Magdalenenhof strax utanför Rüdesheim, där värdparet 
Johannes och Dagmar Blaes berättar om vinets väg från druva till flaska samtidigt 
som vi provar några viner. Här intas också kvällens middag.

Nästa dag disponerar du på egen hand i Rüdesheim. Kanske tar du linbanan 
upp till Niederwaldmonumentet eller gör ett besök på Siegfrieds mekaniska 
musikkabinett. 

DAG 6 Rüdesheim - Hildesheim 
Nu bär det av norrut genom ett vackert böljande landskap och till kvällen kommer 
vi till Hildesheim. Vi bor på omtyckta Van der Valk Hotel vid stadens medeltida 
torg. 40 mil.

DAG 7 Hildesheim - Hemorten 
Vår fortsatta färd genom Tyskland tar oss till färjan Puttgarden-Rödby. Vidare 
genom Danmark och över Öresundsbron. Tillbaka i Växjö ca 21.00, Hildesheim-
Växjö 70 mil.

• Bussresa
• Färje-, bro- och vägavgifter
• 6 övernattningar med frukost
• Middag dag 1, 2, 3, 5 och 6
• Middag med vinprovning dag 4
• Vinprovning i Moseldalen
• Sektprovning med lunch i 
   Moseldalen
• Båttur på Rhen
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 990:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:- 

Anslutning enligt linje 1

 

I priset 7.290:- ingår
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Schwarzwald – Alsace – Mainau  7 dagar, 23-29/8 b
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• Bussresa
•Färje-, bro och vägavgifter
• 6 övernattninga rmed frukost
• Middag dag 1 t o m dag 6
• Samtliga utflykter enl program
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.195:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 1
 

I priset  6.495:- ingår

Schwarzwald – bara namnet får det att vattnas i munnen och man ser 
en gräddtårta framför sig. Området är en skönhet med sin böljande 
grönska, vackra sjöar och mysiga byar med sina korsvirkeshus. Under 
vår resa besöker vi bland annat blomsterön Mainau och vindistriktet 
Alsace med staden Colmar. Följ med på en minnesrik resa till det 
vackra Schwarzwald!

DAG 1 Hemorten - Hannover 
Från våra påstigningsorter reser vi över Öresundsbron och vidare genom Danmark 
till Rödby. Här tar vi färjan över till Puttgarden och färdas sedan söderut genom 
det tyska landskapet till Hannover. Vi checkar in på vårt hotell och tillsammans äter 
vi en god middag.  Växjö-Hannover 70 mil.

DAG 2 Hannover – Villingen-Schwenningen
Efter en härlig frukost fortsätter vi söderut förbi Kassel och Würzburg. Vi fortsätter 
sedan resan genom det vackra landskapet mot Schwarzwald till Villingen-
Schwenningen där vi ska bo fyra nätter på Mercure Hotel am Franziskaner. På 
kvällen njuter vi av en god middag. 62 mil.

DAG 3 - 5 Villingen-Schwenningen
Under vårt besök i det natursköna Schwarzwald gör vi heldagsutflykter till 
Bodensjön med sin vackra blomsterö Mainau, Alsace med besök i Colmar och en 
härlig vinprovning. Dessutom gör vi en rundtur i denna vackra del av Tyskland som 
kallas Schwarzwald. Kvällarna avslutas med middag. 68 mil.

DAG 6 Villingen-Schwenningen – Hannover
Efter en god frukost sätter vi oss tillrätta i bussen och nu måste vi lämna det 
vackra Schwarzwald. Resan går norrut genom Tyskland, vi passerar bland annat 
Stuttgart innan vi når Würzburg och vidare mot slutmålet för dagen - Hannover. 
Vi checkar in på vårt hotell och avslutar kvällen med en god middag. 68 mil.

DAG 7 Hannover – Hemorten
Efter hotellets stadiga frukostbuffé tar vi farväl av Hannover och kör på snabba 
motorvägar upp till Puttgarden där vi tar färjan till Rödby och vidare färd 
genom Danmark. Vi reser sedan över Öresundsbron hem till Sverige och våra 
avstigningsplatser.  
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Bodensjön med Mainau 7 dagar, 25/4 -1/5, 29/8- 5/9                                           

Bodensjön är en av de vackraste sjöarna i Europa, Den gränsar 
till tre länder – Tyskland i norr, Schweiz i söder och Österrike i 
öster, där vi bor i Bregenz. Vi gör flera trevliga utflykter varav 
heldagsutflykten till Blomsterparadiset Mainau självklart utgör en 
av höjdpunkterna på denna resa. 

b
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• Bussresa
• 6 övernattningar med frukost
• 6 frukost och 6 middagar
• Färje-, bro och vägavgifter
• Utflykt till Mainau
• Heimatabend
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.195:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje:1

I priset 7.095:- ingår

Utflykter

Alputflykt (heldagstur) Vi åker på vackra alpvägar och besöker 
några av de välkända semesterorterna. Det blir en oförglömlig 
rundresa i Alpvärden med många trevliga stopp.  Pris 355:-

DAG 1 Hemorten - Hannover 
Resan går från våra respektive hemorter till Malmö där vi färdas över 
Öresundsbron. Vår resa fortsätter genom Danmark till Rödby där vi tar färjan över 
till Puttgarden. Vi är nu på väg söderut genom Tyskland till Hannover. Här checkar 
vi in på vårt hotell. Vi avslutar kvällen med en god middag. Växjö-Hannover 70 mil.

DAG 2 Hannover – Bregenz
Efter frukost beger vi oss söderut genom ett kuperat Tyskland mot Würzburg. 
Vi hinner eventuellt med ett uppehåll i den medeltida staden Rothenburg. 
Sedan fortsätter vi vår färd mot Österrikiska gränsen. Vårt slutmål för dagen 
är kurortsstaden Bregenz och vårt hotell Messmer. Vi äter under kvällen en 
gemensam middag. 65 mil.

DAG 3 - 5 Bregenz 
Där Bodensjön möter Alperna ligger Bregenz, inte för stor och inte för 
liten! Du har hamnat mitt i den Österrikiska småstadscharmen och den 
historiska arkitekturen. Besök det internationella casinot, njut av den långa 
strandpromenaden eller promenera på de livliga gatorna. En av dagarna beger 
vi oss till blomsterön Mainau, Lennart Bernadottes Livsverk. Vår, sommar eller 
höst här blommar det alltid. Under en av kvällarna i Bregenz roas vi av en 
”Heimatabend” på hotellet. Det blir en glad kväll med sång och musik. Tradition 
och gemyt i en rolig blandning. Kvällarna avslutas med middag på hotellet. 

DAG 6 Bregenz - Berlin 
På morgonen tar vi farväl av Bregenz för denna gång. Vi kör norrut och över 
gränsen in mot Tyskland. Under resans gång passerar vi bland annat städerna Ulm, 
Nürnberg och Leipzig. Dagens slutmål är Berlinområdet och kvällen avslutas med 
en gemensam middag på hotellet. 70 mil.

DAG 7 Berlin - Hemorten 
Dagen börjar med en god frukost innan vi startar vår hemfärd som går vidare 
genom Tyskland till Rostock där färjan väntar för att ta oss till Danmark. Via 
Öresundsbron tar vi oss åter till Sverige. Berlin-Växjö 65 mil.

 



54

Sankt Petersburg  6 dagar, 6-11/5, 26-31/8                                             

Sankt Petersburg var länge tsarernas huvudstad, och överallt 
i staden finns byggnader som reflekterar deras makt och 
rikedomar. Längs med floden Neva ligger många imponerande 
byggnader som numera är museum, Eremitaget med sina skatter, 
Isaak katedralen med sin gyllene kupol, sommarslottet Peterhof, 
shopping på Nevski Prospekt, här finns allt som gör Sankt 
Petersburg till ett fantastiskt resmål.

b
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• Bussresa 
• 5 övernattningar i tvåbäddsrum /
   dubbelhytt
• 5 frukost, 5 middagar och 2 
   luncher. 
• Alla utflykter enligt program
• Färje-, bro och vägavgifter
• Reseledarservice
• Visumavgift

Enkelrumstillägg 1.195:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 2

I priset 8.495:- ingår

DAG 1  Hemorten – Stockholm 
Avresa under dagen från våra påstigningsorter. Väl uppe i Stockholm tar Tallink 
Silja Lines nattfärja över oss till Helsingfors. Efter en lång dags resa blir det skönt 
att koppla av med en god måltid ombord. Växjö-Stockholm 44 mil.

DAG 2 Helsingfors – Sankt Petersburg
Innan vi kommer till Helsingfors äter vi frukost ombord, vi tar sedan plats i bussen 
för att köra igenom denna vackra storstad. Efter det vi lämnat Helsingfors kör 
vi vidare i det skogsbeklädda finska landskapet till Viborg i Ryssland. Innan vi 
passerar gränsen äter vi en god lunch. Från gränsen åker vi via det Karelska näset 
till Sankt Petersburg. Här checkar vi in på Ladoga Hotel. Efter middagen gör vi en 
båtutflykt på Neva. Ombord blir vi serverade champagne och snittar. 40 mil.

DAG 3 Sankt Petersburg
Efter frukost tar vår svensktalande guide oss till Eremitaget - Vinterpalatset som 
är fyllt med all tänkbar rikedom så som konstverk, gobelänger, guld och silver. 
Därefter en gemensam lunch innan vi åker på en sightseeingtur där vi får uppleva 
många av Sankt Petersburgs vackra och välbevarade byggnader. 

DAG 4 Sankt Petersburg
Efter frukost möter åter vår guide upp för en ny upplevelse. Vi tar oss till 
Sommarslottet Peterhof som byggdes 1714-1723 med avsikt att överträffa slottet 
i Versailles. Parken är framför allt känd för sina många förgyllda fontäner. Efter 
gemensam lunch finns tid för promenad på huvudgatan Nevski Prospekt. Efter 
middag på hotellet beger vi oss på en Rysk afton med champagne och tilltugg. 

DAG 5 Sankt Peterburg – Helsingfors
Efter frukost måste vi lämna denna fantastiska stad för att åter ta oss till Viborg. 
Om tiden tillåter har vi möjlighet att stanna vid stadens marknad och titta in i 
saluhallen. Efter att ha passerat rysk-finska gränsen stannar vi för lunch. Resan går 
sedan vidare mot Helsingfors där Tallink Siljas färja väntar för att ta oss till Sverige. 
40 mil. 

DAG 6 Stockholm – Hemorten
Innan vi lämnar färjan äter vi en rejäl frukost. Fyllda av nya upplevelser stiger vi 
ombord på bussen som tar oss tillbaka hem igen.
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• Bussresa
• 5 övernattningar med frukost
• 2 middagar
• Färje-,bro och serviceavgifter
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 2.495:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 1

I priset 6.495:- ingår

Amsterdam 6 dagar, 31/5-5/6

Amsterdam med alla sina invånare av olika nationaliteter ger ordet kul-
turell mångfald en innebörd. Staden sjuder av liv och Amsterdamborna 
med den. Amsterdam symboliserar även det mest holländska vi kan 
tänka oss med alla sina kanaler, kanalbåtar, broar, cyklar, små bruna 
kaféer och pannkakshus. 

DAG 1 Hemorten - Hamburg 
Under morgontimmarna beger vi oss från våra påstigningsplatser och resan går 
söderut mot Malmö och Öresundsbron över till Danmark. I Rödby väntar färjan 
som tar oss över till Puttgarden i Tyskland. Därefter åker vi söderut mot Hamburg, 
där vi stannar för natten. Växjö-Hamburg 55 mil. 

DAG 2 Hamburg – Amsterdam
Under dagen passerar vi bland annat Bremen och Afsluitdijk, den 30 kilometer 
långa skyddsvallen mot Nordsjön. På eftermiddagen är vi framme i Amsterdam och 
checkar in på Eden Hotell. Resten av dagen är fri för egna upptäckter. 46 mil. 

DAG 3 - 4 Amsterdam
Nu har vi två hela dagar att ägna oss åt Amsterdam. Här finner vi trevliga 
shoppingdistrikt, intressanta museer, kaféer, restauranger mm. Passa även på att 
följa med på några av de utflykter vi erbjuder.

DAG 5 Amsterdam - Lübeck 
Efter en god frukost måste vi tyvärr lämna Amsterdam för denna gång. Resan går 
igenom Holland och vidare in i Tyskland. Hansastaden Lübeck är vårt sista stopp 
på denna resa. Här checkar vi in på vårt hotell och på kvällen träffas vi för en 
gemensam middag. 52 mil.

DAG 6 Lübeck - Hemorten 
Frukost på hotellet och därefter sätter vi oss tillrätta i bussen. Vi har inte långt till 
Puttgarden och här tar vi färjan över till Danmark. Efter ytterligare några timmar 
är vi åter på svensk mark och reser vidare till respektive avstigningsorter. Lübeck-
Växjö 50 mil.

Utflykter
Stadsrundtur (halvdagstur) Se Amsterdams bästa sevärdheter bl.a. det kungliga 
slottet, nationalmonumentet, kanaler och gavelförsedda hus. Pris 275:-

Kanaltur med pizza (kvällstur) Segla fram längs Amsterdams vackra kanaler i 
solnedgången och avnjut en god pizza och dryck under färden.  Pris 395:-

Zaanse Schans väderkvarnar, Marken och Volendam (Halvdagsutflykt) Vi ger 
oss ut på landsbygden och åker genom idylliska landskap som överallt korsas av 
kanaler och trähus. Vi besöker Zaanse Schans som är berömt för sina väderkvarnar. 
Vi fortsätter mot den lilla fiskebyn Volendam och gör även ett besök på Marken 
välkänd för sina karakteristiska trähus och träskotillverkning. Marken var tidigare en 
ö men sitter nu samman med fastlandet genom en väg på en vägbank.  Pris 295:-

b
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Mystiska Transsylvanien med sina fängslande nästan bortglömda små byar och ståtliga slott. Vi får under två dagar bekanta oss 
med allt spännande som Bukarest erbjuder innan vi reser vidare in i landet. Vi färdas genom väldigt vackra floddalar omslutna 
av fantastiska bergssluttningar och prunkande natur. Vi besöker många spännande städer och byar runt om i Transsylvanien där 
tiden nästan stått stilla i hundratals år. Bland annat besöker vi Curtea de Arges, Sibiu, Sighisoara, Bran (Dracula Castle), Brasov, 
Sinaia. På denna resa bor vi på mycket bra 4-stjärniga hotell och njuter av god mat och annorlunda utflykter som verkligen är 
något utöver det vanliga.
 
Vi guidas under resan av den engagerade och entusiasmerande Tibor Bárány, född i Transsylvanien och sedan många år boende 
i Sverige. Tibor har samlat på upplevelser i hela sitt liv och ser fram emot att få visa sina hemtrakter. Tibor bor i Stockholm och 
jobbar över hela världen som frilansfotograf och fotojournalist och älskar gourmetmat.
Denna resa kommer att kunna bokas både med bussanslutning från Växjö till Kastrup och med avresa direkt från Arlanda.

Beställ programmet som skickas till dig när flyg- och hotellbokningar är klara eller håll utkik på vår hemsida www.ramkvillabuss.se

Transsylvanien en resa i Draculas fotspår 6 dagar, 20-25/9 a

Tibor Bárány
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Toscana 6 dagar, 20-25/9                                              a
Hemligheten bakom Toscanas förtrollning ligger i ljuset, som med 
dramatiska skiftningar från gryning till skymning aldrig upphör att 
fascinera. Här finner vi det böljande gröna landskapet som man 
förknippar med Italien, städer i rosa sten uppe på kullarna och 
cypresser som vaktar olivlundarna och vingårdarna nedanför. Vår 
bas är den välkända turist- och kurorten Montecatini Terme och 
därifrån gör vi utflykter till Florens, Siena och en vingård. 
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• Bussresa Småland-Kastrup t/r
• Flygresor med Swiss 
   (måltider ingår ej)
• Bussresor i Italien
• 5 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 t o m dag 5 
• Utflykt till Siena inkl lokalguide 
   och inträde till katedralen
• Utflykt till Florens inkl lokalguide
• Besök på vingård med vinprovning 
   och lätt lunch
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 670:-

Tillägg avbeställningsskydd 250:-

Anslutning enligt linje 1

I priset 8.980:- ingår

DAG 1 Hemorten - Montecatini Terme 
Bussen går till Kastrup varifrån Swiss flyg avgår 09.40. Efter byte av flyg i Zürich 
landar vi 14.05 i Florens där buss möter för resa till Montecatini Terme. Vi bor fem 
nätter på Hotel Boston eller Hotel Da Vinci, systerhotell intill varandra i centrum. 
25 mil buss + flygresa + 4 mil buss.

DAG 2 - 5 Toscana med utflykter 
Först bekantar vi oss med Montecatini Terme, en av de mest kända kurorterna i 
Italien. De nio badanläggningarna är spridda runt den stora parken som ligger 
som en grön lunga mitt i staden. Naturligtvis ska du prova vattnets helande 
verkan, utvärtes eller invärtes. Längs shoppinggatorna hittar du kläder, konst och 
antikt. En trevlig utflykt är bergbanan upp till byn Montecatini Alto, en resa på 10 
minuter med en av världens äldsta bergbanor.

Utflykter som ingår i resans pris:
En utflykt tar oss till Siena, en underbar stad som breder ut sig över tre kullar 
vilket skapar oväntade vyer. Många av sevärdheterna ligger vid de smala gator 
och gränder som omger den solfjäderformade Piazza del Campo, ett av Europas 
vackraste medeltidstorg. Domen i Siena är en praktfull katedral med vackra golv 
och fresker samt skulpturer av Michelangelo.
En dag reser vi med tåg till konstens och skönhetens stad - Florens. Nästan 
var man än befinner sig i Florens ser man stadens symbol, den magnifika 
domens kupol i rött tegel. Vår lokalguide möter oss och visar bland annat 
katedralen Santa Maria del Fiore, kampanilen och dopkapellet med Ghibertis 
berömda paradisportar vid Piazza del Duomo. Piazza Signoria har varit 
medelpunkten i florentinsk politik sedan 1300-talet. Numera är torget något av 
ett utomhusmuseum där vi kan beskåda kopian av Michelangelos berömda staty 
David. 
Bland vinodlingar och olivlundar i det kända vindistriktet Chianti, besöker vi en 
dag den trevliga vingården La Querce för rundvandring, provsmakning och en lätt 
lunch.

DAG 6 Montecatini Terme - Hemorten 
Flyget avgår från Florens 09.50. Efter byte av flyg i Zürich så landar vi på Kastrup 
14.05. Buss till Småland. Tillbaka i Växjö ca 19.00, 4 mil buss + flygresa + 25 mil 
buss

Med reservation för ändrade flygtider som kan påverka programmet.
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Skottland  med Tattoo 6 dagar, 16-21/8 a
Lilablommande ljunghedar, dimhöljda bergstoppar och hemlighetsfulla 
sjöar. Medeltida slott, whiskydestillerier och säckpipor. I Skottland 
blandas historia med nutid och fantasi med verklighet. Edinburgh bjuder 
på historia och nutidspuls, de karga högländerna sätter igång fantasin. 
I resan ingår biljett till The Edinburgh Military Tattoo, en sprudlande 
föreställning med paraderande militärmusikorkestrar. Bussen går till 
Kastrup, sedan tar vi flyget till och från Skottland.
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DAG 1 Hemorten - Oban 
Bussen går till Kastrup där vi tar Norwegians flyg med avgång 12.35. Efter knappt 
två timmars flygresa landar vi i Edinburgh och en skotsk turistbuss möter. Vi åker 
via Skottlands största sjö, Loch Lomond, till Oban på Skottlands västkust för 
övernattning på Royal Hotel. 25 mil buss + flygresa + 22 mil buss. 

DAG 2 Oban - Inverness 
Dagens resa tar oss på natursköna vägar upp mot västra Grampianbergen. Vi 
passerar dalen Glen Coe, där massakern på klanen MacDonald ägde rum år 1692, 
och kommer till Fort William vid foten av berget Ben Nevis. Färden går vidare 
genom the Great Glen, den stora dalen, och så småningom kommer vi fram till Loch 
Ness. Kanske får vi syn på det legendariska monstret Nessie som sägs leva i sjön. 
Till kvällen är vi framme i Högländernas huvudstad Inverness där vi tar in på centralt 
belägna Royal Highland Hotel för två nätter. 20 mil. 

DAG 3 Inverness 
Idag hinner vi uppleva både staden Inverness och de närmaste omgivningarna. 
Ett slottsbesök hör till när man är i Skottland. Vi far över ljunghedarna till Cawdor 
Castle, ett 1300-talsslott med torn, vallgrav och vindbrygga. Njut av de vackra 
salarna och slottets trädgårdar i olika stilar. På Speyside Ljungcenter finns över 300 
sorters ljung, en vacker utställning, butik och servering. Varför inte avsluta dagen 
med en shoppingrunda i Inverness? 12 mil.

DAG 4 Inverness - Edinburgh 
Från Inverness går färden söderut via den vackra vägen A9. Hos Neil Ross fascineras 
vi av en fårhundsuppvisning där han får sina bordercollies att lyda med visslingar 
och rop. Strax utanför Pitlochry ligger Edradour, Skottlands minsta whiskydestilleri. 
Här lär vi oss proceduren vid whiskytillverkning och får naturligtvis smaka. Via Perth 
kommer vi till den skotska huvudstaden. Vi bor två nätter på Mercure Edinburgh 
Princes Street, beläget i centrum och bara 600 meter från Edinburgh Castle. 25 mil.

DAG 5 Edinburgh 
Vi ägnar förmiddagen åt en rundtur med de viktigaste sevärdheterna. I The Old 
Town sträcker sig kullerstensgatan The Royal Mile från Edinburgh Castle, via St Giles 
Cathedral till The Palace of Holyroodhouse, som är det kungliga skotska residenset. 
Shoppinggatan Princes Street skiljer medeltidens The Old Town från 1700-talets 
The New Town. På eftermiddagen kan du bekanta dig närmare med gamla stans 
gränder, de skotska kronjuvelerna i Edinburgh Castle eller butikerna på Princes 
Street. På kvällen väntar The Edinburgh Military Tattoo, en oförglömlig upplevelse 
med musik, parader, vackra kostymer, överraskningar och många säckpipor på 
Castle Hill. Vi har bra biljetter mitt på ena långsidan. 

DAG 6 Edinburgh - Hemorten 
Norwegians flyg avgår från Edinburgh 14.50. Knappt två timmars flygning tar oss till 
Kastrup och sista etappen går med buss till Småland. Tillbaka i Växjö ca 22.00,
1 mil buss + flygresa + 25 mil buss.

Med reservation för ändrade flygtider som kan påverka programmet. 

• Bussresa Småland-Kastrup t/r
• Flygresor med Norwegian 
   (måltider ingår ej)
• Bussresor i Skottland 
• 5 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 t o m dag 5
• Hunduppvisning 
• Visning på destilleri
• Inträde till Cawdor Castle
• Rundtur med buss och 
   svensktalande lokalguide i 
   Edinburgh
• Biljett till The Edinburgh Military 
   Tattoo
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.480:-

Tillägg avbeställningsskydd 250:-

Anslutning enligt linje 1

I priset 12.890:-  ingår 
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London med Midsomer 6 dagar, 24-29/5 a

Här får du storstad och engelsk landsbygd i en och samma resa! 
Underbara London behöver ingen närmare presentation, det är 
bara att njuta av storstadens utbud! De flesta av oss har sett några 
avsnitt av tv-serien Morden i Midsomer där kommissarie Barnaby 
löser mord på löpande band. Den engelska landsbygden med 
klassiska pubar, magnifika stenhus och idylliska bymiljöer fascinerar 
nästan mer än mordgåtorna. Seriens Midsomer är påhittat, men 
inspelningsplatserna i Buckinghamshire finns på riktigt och ligger 
bara en timmes resa nordväst om London. Vi besöker också 
universitetsstaden Oxford med sin speciella atmosfär. Det blir buss 
till Kastrup, flyg till London, tre nätter mitt i London och två nätter i 
Oxford. 
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• Bussresa Småland-Kastrup t/r
• Flygresor med Norwegian 
   (måltider ingår ej)
• Bussresor i England
• 5 övernattningar med frukost
• Middag dag 1, 4 och 5
• Stadsrundtur i London med 
   svensktalande lokalguide
• Stadspromenad i Oxford med 
   svensktalande lokalguide
• Inträde och guidning på Blenheim 
   Palace
• Heldagsutflykt i Midsomer med 
   engelsktalande lokalguide 
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 3.240:-

Tillägg avbeställningsskydd 250:- 

Anslutning enligt linje 1

I priset 10.590:- ingår

DAG 1 Hemorten - London 
Bussen går till Kastrup där Norwegians flyg avgår 13.20. Två timmar senare landar 
vi på Gatwick Airport söder om London och möts av buss som tar oss till centrum. 
Vi bor tre nätter på Holiday Inn Regents Park, centralt beläget direkt söder om 
Regents Park. Gångavstånd till många sevärdheter och nära tunnelbanestation. 25 
mil buss + flygresa + 5 mil buss.

DAG 2 - 3 London 
Vi gör en heldags rundtur med en svensktalande lokalguide, som visar oss många 
av de klassiska sevärdheterna och typiska miljöerna. Vi ser Towern med Tower 
Bridge, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Westminster 
Abbey, Notting Hill, Hyde Park och mycket mer. Vi besöker också Greenwich, mest 
känt för nollmeridianen. Här ligger Royal Observatory, National Maritime Museum 
och segelfartyget Cutty Sark. I närheten finns Thames barrier, världens största 
rörliga flodbarriär, som skyddar London från högvatten och översvämningar. 
Nästa dag disponerar du på egen hand. Du har säkert fått tips och inspiration 
under rundturen. 

DAG 4 London - Oxford 
Vi lämnar storstaden för att bege oss till den engelska landsbygden och 
universitetsstaden Oxford. Under en stadspromenad med lokalguide får vi höra 
om staden förr och nu. Det legendariska universitetet med 38 självständiga 
kollegier präglar mycket av livet i Oxford, som har en kompakt stadskärna 
med småstadskänsla. På eftermiddagen besöker vi Blenheim Palace, känt som 
Winston Churchills barndomshem. Vi får en guidad tur genom den fantastiska 
barockbyggnaden, omgiven av vackra trädgårdar och parker. Vi bor två nätter på 
The Oxford Hotel, ca 4 km från centrum. 13 mil. 

DAG 5 Utflykt i Midsomer 
Hela dagen ägnas åt de miljöer som blivit bekanta genom tv-serien Midsomer 
Murders. Vår lokalguide berättar och tar oss till byar och små samhällen, kända 
och mindre kända inspelningsplatser.

DAG 6 Oxford - Hemorten 
På förmiddagen lämnar vi Oxford för att åka till Gatwick. Flyget avgår 15.25 och 
ankommer Kastrup svensk tid 18.15. Buss möter för sista etappen till Småland. 
Tillbaka i Växjö ca 23.00, natt mellan fredag och lördag. 15 mil buss + flygresa + 
25 mil buss.

Med reservation för ändrade flygtider som kan påverka programmet.
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Island i fokus 6 dagar, 5-10/9 a

Island bjuder på storslagna naturupplevelser, spännande aktiviteter 
och äventyr. Den lilla storstaden Reykjavik har ett stort utbud av 
kulturupplevelser, restauranger och ett levande nattliv.
På den här turen besöker vi några av de mest kända platserna på 
sydkusten som ger oss en inblick i nationen Island och smakprov 
på varierad natur med spännande historia och kultur. Turen guidas 
på skandinaviska och vi får bland annat uppleva klassikern Gyllene 
Cirkeln, det fascinerande området runt vulkanen Hekla, vackra 
vattenfall, majestätiska berg, glaciärer, bada i Blå Lagunen, gamla 
vikingabyar, Islands sydligaste punkt Dyrholaey och stadsrundtur i 
Reykjavik.

DAG 1 Hemorten - Island 
Bussresa från Småland via Öresundsbron till Kastrups flygplats. Efter ca tre 
timmars flygresa med Icelandair landar vi på Keflavik tidigt på eftermiddagen. 
På flygplatsen träffar vi vår isländska lokalguide. Här väntar också en isländsk 
buss för transfer till Hveragerdi, ca 45 km öster om Reykjavik. På vägen dit gör 
vi en avstickare till den populära Blå lagunen för ett uppfriskande utomhusbad 
i det varma och mineralrika vattnet. Incheckning och välkomstmiddag på Hotel 
Örk där vi bor fyra nätter. 

DAG 2 Gyllene Cirkeln 
Turen börjar med Thingvellirs nationalpark, islänningarnas nationalhelgedom. 
Här samlades det isländska Alltinget varje sommar under århundraden. I 
Thingvellir besöker vi historiska platser såsom klippan Lögberg och vattenfallet 
Öxararfoss. Vi fortsätter till det geotermiskt aktiva området runt Geysir, där 
Strokkur sprutar kaskader av kokande vatten högt mot himlen var tionde minut, 
mitt bland rykande svavelkällor och puttrande gyttjekratrar. Vi besöker även det 
”gyllene” Gullfoss, ett av Islands mäktigaste vattenfall innan vi återvänder till 
vårt hotell för middag. 

DAG 3 Landmannalaugar m m 
Idag kör vi österut längs Heklas sluttningar och tar oss till Landmannalaugar, ett 
av Islands vackraste naturområden. Här finns också en varm källa som inbjuder 
till sköna bad i naturen. Vidare över glaciärälven Thjorsá och söderut till den 
dramatiska Thjorsardalur, vars frodiga bygder begravdes i aska under vulkanen 
Heklas utbrott år 1104. Ett minne från denna tid är de nu utgrävda ruinerna av 
gården Stöng. Här finns också Sagagården, en fullständig rekonstruktion av en 
vikingatida gård. Tillbaka på hotellet ca 18.00. Middag på hotellet.
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• Bussresa Småland - Kastrup t/r
• Bro- och vägavgifter
• Flyg i ekonomiklass med Icelandair 
   Köpenhamn - Reykjavik t/r 
• Flygskatter 
• 5 nätter på hotell av god 
   mellanklass med frukost
• Middag dag 1 t o m dag 5
• Program dag 1 t o m 6 med buss 
   och svensktalande guide (guide 
   dag 1 t o m dag 5)
• Inträde och handduk till Blå 
   Lagunen
• Inträde till gården Stöng
• Inträde till Skogasafn museet
• Inträde till Eyjafjallajökull center
• Transfer till Keflaviks flygplats 
• Reseledarservice under hela resan

Enkelrumstillägg 2.200:-
På denna resa är det inte möjligt att 
boka del i dubbelrum med ”okänd” 
medresenär. 

Tillägg avbeställningsskydd 395:-
Anmälningsavgift 1.800:- + ev 
avbeställningsskydd

Expeditionsavgift, utan läkarintyg:
Tidigare än 5 veckor före avresa 
återbetalas inte anmälningsavgiften.
Vid avbeställning 5 veckor-0 dagar 
före avresa: 100% kostnad.

För genomförande krävs minst 15 
pers.

Teknisk arrangör: Islandsresor
Vi reserverar oss för eventuella tids- och prisförändringar som ligger 
utanför vår kontroll. Justeringar och ändringar kan komma att ändras 
exempelvis p g a väderförhållanden, ändrade flygtider m m. 

I priset  14.890:-  ingår

DAG 4 Sydkusten 
Dagens utflykt går österut genom sydlandets bördiga jordbruksdistrikt vid foten av 
den majestätiska bergskedjan Eyjafjöll, där vulkanen Eyjafjallajökull hade utbrott vå-
ren 2010. På vägen passerar vi Fljótshlid, där den berömda Njals Saga utspelades på 
1000-talet. Här finns de ståtliga vattenfallen Skogafoss och Seljalandsfoss, som faller 
utför bergskanten från ca 60 meters höjd. Vid Skogar besöker vi också ett intressant 
hembygdsmuseum, inhyst i en äkta isländsk torvgård.
Vid Islands sydligaste spets reser sig klippan Dyrholaey tvärbrant ur den platta 
sandkusten. Här häckar tusentals fåglar av alla slag - lunnefågel, havssula, sillgrissla, 
stormfågel med flera. Vi gör en avstickare till en glaciärtunga som utgår från Solhei-
majökull och ser stora iskolosser breda ut sig över låglandet. Tillbaka på hotellet ca 
18.00. Middag på hotellet.

DAG 5 Thingvellir - Reykjavik 
Avresa från Thingvellir mot huvudstaden. På förmiddagen får vi en sightseeing i Rey-
kjavik. Vi besöker både de gamla och de nya stadsdelarna så att vi får möjlighet att 
se hur staden har utvecklats. Eftermiddagen är fri för egna aktiviteter: som att gå på 
shoppingrunda i stadens affärer eller göra ytterligare besök på någon av Reykjaviks 
många kulturella attraktioner. Inkvartering på hotell Plaza i Reykjavik. Avskedsmid-
dag med guiden på restaurang Laekjarbrekka i Reykjavik. 

DAG 6 Island - Hemorten 
Transfer på förmiddagen till Keflavik flygplats för ca tre timmar flygresa tillbaka till 
Kastrup där vår Ramkvillabuss väntar för att ta oss till hemorten. Vi räknar med att 
vara i Växjö ca 23.15.
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Holland 6 dagar, 23-28/4 b
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• Rundresa med buss
• 5 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 tom dag 5
• Lunch dag 2 tom dag 5
• Kanaltur i Amsterdam
• Inträde till  Keukenhof, Panorama 
   Mesdag och blomsterhallen i 
   Aalsmer
• Färje-, bro och vägavgifter
• Reseledarservice 

Enkelrumstillägg 1.595:-

Tillkommer avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 1

I priset 7.595:- ingår

Holland är en fantastisk upplevelse på våren för alla blomsterälskare, 
men landet har även mycket annat intressant att erbjuda. Amsterdam 
med sina kanaler och broar, den mysiga byn Volendam vid kusten av 
Nordsjön, Pannkakshus och mycket mera. En av höjdpunkterna på 
resan är den årliga Blomsterparaden som går mellan Noordwijk och 
Harlem. Välkommen på en resa där allt ingår!

DAG 1 Hemorten – Bremen
Våra anslutningsbussar hämtar på ett flertal platser utefter vägen till Malmö. Där 
tar vi bron över till Danmark och vidare över till Puttgarden i Tyskland. Slutmålet för 
dagen är Bremen där vi på hotellet äter en god middag tillsammans. Växjö-Bremen 
66 mil.

DAG 2 Bremen - Rijswijk 
Efter frukost sätter vi oss tillrätta i bussen och tar oss via Autobahn till Holland. 
Under resan passerar vi Afsluitdijk, den 30 kilometer långa skyddsvallen mot Nord-
sjön. På en av de gemytliga fiskrestaurangerna i Volendam avnjuter vi vår lunch. 
Avstånden i Holland är inte särskilt stora och snart är vi i Amsterdam. Här gör vi 
en utflykt med båt på stadens kanaler. Därefter åker vi till Hotel Grand Winston i 
Rijswijk där vi stannar i tre nätter. 40 mil.

DAG 3 – 4 Rijswijk
Nu har vi några härliga dagar framför oss att utforska Holland och några av landets 

godbitar.
Keukenhof, Hollands största blomsterpark är en självklarhet 
och ett paradis för alla blomsterälskare. En av landets äldsta 
porslinsfabriker ligger i Delft och är väl värd ett besök. I Haag 
tittar vi på Panorama Mesdag som är en av de få rundmålningar 
som finns kvar i Europa. Rundmålningen är en otrolig skapelse, 
den är 14 meter hög och 120 meter lång och beskriver livet och 
människorna i 1800-talets Scheveningen.

På lördagen den 25 april går den berömda blomsterkarnevalen 
med de fantastiska blomstervagnarna från Noordwijk aan Zee 
till Harlem. 

DAG 5 Rijswijk – Lübeck
Tyvärr måste vi lämna Holland, men vi har en trevlig hemresa 
framför oss. Innan vi ger oss av, besöker vi blomstermarknaden 
i Aalsmeer och vi kommer också att göra lunchuppehåll på den 
holländska sidan av gränsen. Vi kör sedan direkt till vårt hotell i 
Lübeck och äter vår gemensamma avskedsmiddag. 55 mil.

DAG 6 Lübeck – Hemorten
Efter frukost lämnar vi Lübeck för att åka norröver till Puttgar-
den och färjan som tar oss över till Rödby. Via Danmark åker vi 
mot Sverige och fortsätter vidare hem till våra avstigningsorter.
Lübeck-Växjö 50 mil. 
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Holland med blomstertåget 6 dagar, 21-26/4, 24-29/4  

  

b

Tulpaner i alla färger och former översvämmar Holland under våren. 
Man kan nästan inte se sig mätt på fantasirikedomen i blomsterparken 
Keukenhof och de färgsprakande fälten. Detta lilla land bjuder 
på väderkvarnar och ostar, men också huvudstaden Amsterdam, 
miniatyrstaden Madurodam och kungastaden Haag. På båda resorna 
njuter vi av blomstertåget som lördag 25/4 sakta förflyttar sig med 
fantastiskt smyckade vagnar. Temat 2015 är ”Kungadömet 200 år”, så 
räkna med eleganta ekipage! 

56
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DAG 1 Hemorten - Bremen
Resan går över Öresundsbron och med färjan Rödby-Puttgarden. På tyska 
motorvägar bär det av mot Bremen för övernattning: 21/4 på Maritim Hotel, 24/4 
på Swissotel. Växjö-Bremen 66 mil. 

DAG 2 Bremen - Leidschendam 
Färden går in i Holland och mot den imponerande Nordsjövallen. Holländarna 
har gjort sig till herre över havet genom att förvandla havsviken till ett innanhav. 
Vidare till Volendam med en trevlig hamnpromenad. Vi bor tre nätter på Mercure 
Hotel Den Haag Leidschendam. 45 mil.

DAG 3 - 4 Utflyktsdagar 
Flödande blomsterprakt möter oss i rabatter och växthus i Keukenhof. Kanske får 
du inspiration till den egna trädgården? Världens största blomsterauktion ligger i 
Aalsmeer och här auktioneras dagligen ut miljontals blommor. I Haag ser vi bland 
annat den stora rundmålningen Panorama Mesdag, Fredspalatset och badorten 
Scheveningen. På Madurodam finns hela Holland i miniatyr. Städer, parker, kanaler, 
väderkvarnar och tåg - allt i skala 1:25.
En dag ägnar vi åt Amsterdam där vi upplever staden under en båttur längs 
kanalerna och besöker ett diamantsliperi. Den som vill kan besöka Rijksmuseum, 
Van Gogh-museet eller utställningen Heineken Experience i det gamla bryggeriet 
(inträde ca 150:- till respektive sevärdhet). Vi avslutar med middag på en trevlig 
restaurang.

DAG 5 Leidschendam - Cloppenburg 
Vi reser över Flevoland, den senaste poldern, och passerar nya städer som 
Lelystad och Emmeloord innan vi är tillbaka i det gamla Holland. Giethoorn är ett 
samhälle där alla transporter tidigare skedde med kanalbåt, och vi får både båttur 
och holländsk smörgåslunch. Övernattning i trakten av Cloppenburg, sydväst om 
Bremen. 35 mil.

DAG 6 Cloppenburg - Hemorten 
Vi åker från Cloppenburg till färjan Rödby-Puttgarden och över 
Öresundsbron till Sverige. Tillbaka i Växjö ca 20.00, Vetlanda ca 21.30. 
Cloppenburg-Växjö 73 mil.

• Bussresa
• Färje-, bro- och vägavgifter
• 5 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 t o m dag 5
• Utflykter enligt program
• Inträde till diamantsliperi, 
   Panorama Mesdag, Madurodam,
   blomsterauktion och Keukenhof
• Kanaltur i Amsterdam
• Båttur och lunch i Giethoorn
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.690:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 1

I priset 7.690:- ingår
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Prag 6 dagar, 19-24/4, 10-15/5, 16-21/8, 27/9-2/10 b



71

Bedövande vacker ligger Prag vid Moldaus strand. Här kan man höra 
historiens vingslag, uppleva dess myllrande folkliv. Man säger att Prag 
är en magisk stad, en stad med romantisk historia. Någon har sagt 
att Gudarna älskade Prag och som genom ett under undgick staden 
också det sista världskrigets förstörelse. Välkomna till staden som har 
allt att erbjuda.

DAG 1 Hemorten - Berlin 
Vår resa startar från våra påstigningsorter och tar oss vidare mot Malmö där vi 
åker Öresundsbron över till Danmark. I Gedser väntar färjan som ska ta oss över 
mot Rostock i Tyskland. Därefter går färden vidare genom bördigt landskap mot 
Berlin. Vi checkar in på vårt hotell vid Alexanderplatz och avslutar kvällen med en 
god middag på en närliggande restaurang. Växjö-Berlin 65 mil.

DAG 2 Berlin - Prag 
Efter frukost möter vår lokala guide upp oss för en intressant rundtur i den 
tyska huvudstaden. Efter rundturen finns det tid att på egen hand äta lunch. Nu 
fortsätter vår resa söderut mot Tjeckien och Prag. På kvällen checkar vi in på Hotel 
Astoria och avslutar med en gemensam middag. 35 mil.

DAG 3 Prag
Efter frukost gör vi en stadsrundtur i ”den gyllene staden” med den ståtliga 
Karlbron, Rådhuset med det världsberömda uret mm. Vi har även tid för shopping 
och se oss om på egen hand. På kvällen ordnas en båttur med middag på Moldau 
för dem som önskar.

DAG 4 Prag
Nu har vi tid att upptäcka Prag. Det finns gott om trevliga caféer, affärer och 
intressanta ställen. Varför inte göra ett besök på en ”Pivnice” där man kan smaka 
på det berömda tjeckiska ölet och äta en bit mat.

DAG 5 Prag - Rostock 
Efter frukost är det dags att ta farväl av Prag. Vi lämnar Tjeckien bakom oss och 
färdas norrut genom det tyska landskapet mot Rostock som är vårt slutmål för 
dagen. Vi checkar in på vårt hotell och avslutar kvällen med middag. 60 mil.

DAG 6 Rostock – Hemorten
Efter frukost lämnar vi Rostock och tar färjan över till Gedser i Danmark. Därefter 
fortsätter vi vår hemfärd till respektive avstigningsorter. Rostock-Växjö 45 mil.

• Bussresa 
• 5 övernattningar med frukost
• 3 frukost och 1 middag i Prag. 
• Middag dag 1,2 och 5.
• Färje-, bro och vägavgifter 
• Rundtur i Berlin
• Rundtur i Prag
• Reseledareservice

Enkelrumstillägg 1.795:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 1

I priset 6.295:- ingår

Uflykt

Båttur (Kvällstur) Vi gör en trevlig båttur på Moldau där vi äter 
en god middag till skön musik samtidigt som vi njuter av den 
vackra staden. Pris 395:-
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Rhen - Mosel 6 dagar, 14-19/9 b
Rhen och Mosel är kanske de mest kända floderna i Tyskland och 
här finner vi också de berömda vindistrikten. Rhen flyter bred 
och mäktig förbi bl.a. Rüdesheim som är en av de gladaste och 
trevligaste orterna längs hela Rhen. På denna resa får vi även se den 
ombesjungna Loreleyklippan, vackra byar med korsvirkeshus och 
naturligtvis får vi prova traktens goda viner.

42

DAG 1 Hemorten – Hannover
Vi utgår från våra påstigningsorter till Malmö där vi åker över Öresundsbron. 
Resan går vidare genom Danmark och vidare färja via Rödby – Puttgarden. 
Därefter fortsätter vi mot Hannover och vårt hotell. Växjö-Hannover 70 mil.

DAG 2 Hannover – Rüdesheim
Dagen börjar med en frukost innan vi fortsätter resan längs de tyska 
motorvägarna. Vi passerar Kassel och ”finansstaden” Frankfurt samt Wiesbaden 
innan vi är framme i Rüdesheim, den romantiska staden i hjärtat av Rhendalen. Här 
bor vi nu i tre nätter på Hotel Lindenwirt. 40 mil.

DAG 3 Rüdesheim
Rüdesheim är en glad stad. Under dagen gör vi en utflykt med en Rhenångare och 
vi passerar sluttande vinodlingar, slott och den sägenomspunna Loreleyklippan. 
Efter lunch besöker vi det 1000-åriga klostret St. Hildegard. När vi kommer tillbaka 
till Rüdesheim har vi tid att bekanta oss med denna trevliga stad. Promenera längs 
med Drosselgasse, och beundra de vackra husen, mysiga boutiqerna och den 
glada stämningen. Blir du trött i benen och törstig är det skönt att slå sig ned på 
en av gatans alla vinstugor, där de serverar traktens viner. Känner du för att prova 
något nytt, rekommenderar vi ’’Rüdesheimkaffee’’, Tysklands egna Irish Coffee. 

DAG 4  Rüdesheim
Dagens utflykt börjar med att vi tar oss från Rüdesheim till Bingen, vi kör längs 
slingriga småvägar för att nå Moseldalen. Vi besöker idylliska Bernkastel-Kues med 
sina korsvirkeshus och kullerstensgator som kantas av vinstugor och inbjudande 
kaféer. Vi stannar till hos en vinbonde för att smaka av de kända lätta vinerna som 
bara går att finna i denna region, vi får provsmaka olika sorters vin.

DAG 5 Rüdesheim – Lübeck
Efter frukost lämnar vi Rüdesheim och Rhen för att köra vidare norrut. Landskapet 
ändrar dramatiskt karaktär ju länge norrut vi kommer. Vårt slutmål för dagen är 
Lübeck, där vi tar in på vårt hotell och avnjuter en god middag. 60 mil.

DAG 6 Lübeck – Hemorten
Dagen börjar med en god frukost på hotellet. Resan går vidare mot Puttgarden 
och färjan som väntar där. Ombord kan vi passa på att sträcka på benen. Från 
Rödby fortsätter vi genom Danmark och vidare över till Sverige. Lübeck-Växjö 50 
mil.

• Bussresa
• 5 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 tom dag 5
• Samtliga dagsutflykter enligt 
  program.
• Färje-, bro och vägavgifter
• Reseledareservice

Enkelrumstillägg 995:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 1

 

I priset 5.795:- ingår
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Alla vägar bär till Rom, hette det redan under Romarrikets 
storhetstid. På denna resa i den eviga staden täcker vi in ett 
panorama av Roms historia från klassisk romartid och de första 
kristna över renässans, barock och den italienska statens skapande till 
dagens moderiktiga romare. Du får intressanta guidningar av kunniga 
lokalguider och tid på egen hand. Vår reseledare är med under hela 
resan, hjälper dig tillrätta och ger tips.

DAG 1 Hemorten - Rom 
Vi tar Norwegians flyg 10.20 från Kastrup och efter 2½ timmes flygresa landar 
vi på Fiumicino-flygplatsen. Buss tar oss in till Rom och Grand Hotel Fleming, 
beläget i ett lugnt bostadsområde norr om centrala Rom. Hotellet ligger ca 5 km 
från Vatikanen, ca 7 km från Colosseum. Busshållplats nära hotellet. Middag på 
hotellet ikväll. 25 mil buss + flygresa + 3 mil buss. 

DAG 2 - 4 Rom 
Iklädda sköna promenadskor startar vår tur i de sju kullarnas stad. En 
svensktalande lokalguide visar och berättar om de största sevärdheterna såsom 
Forum Romanum med rester av tempel och triumfbågar, den enorma amfiteatern 
Colosseum och det välbevarade Pantheontemplet. Bland de många torgen märks 
Piazza di Spagna med Spanska trappan och Piazza di Trevi med stadens största 
och mest berömda fontän, Fontana di Trevi, där Anita Ekberg badade i Fellinis film 
”La Dolce Vita”.
Nästa dag disponerar du på egen hand. Vår reseledare står till tjänst med tips. 
Tredje dagen i Rom ägnar vi förmiddagen åt Vatikanstaten, världens minsta stat 
och säte för den katolska kyrkans överhuvud, påven Franciskus I. Antalet kyrkor i 
Rom är oräkneligt, men det är ändå Peterskyrkan vi tänker på i första hand. Den 
stora runda Petersplatsen bildar en imponerande förgrund till den överdådiga 
kyrkobyggnaden. I Vatikanmuseet finns en otrolig konstskatt, mest känt är 
Sixtinska kapellet med Michelangelos freskomålade tak. 

DAG 5 Rom - Hemorten 
Flyget avgår 13.40 och vid ankomsten till Kastrup möter 
buss. Åter i Växjö ca 21.00. 3 mil buss + flygresa + 25 
mil buss.

Med reservation för ändrade flygtider som kan påverka 
programmet. 

Rom 5 dagar, 18-22/5, 5-9/10

• Bussresa Småland-Kastrup t/r
• Flygresor med Norwegian 
   (måltider ingår ej)
• Transfer flygplatsen-hotellet t/r
• 4 övernattningar med frukost
• 2 middagar
• Heldagsguidning Rom inkl 
   buss och lokalguide (ev inträden 
   tillkommer)
• Halvdagsguidning Vatikanen inkl 
   buss, lokalguide, inträde Sixtinska 
   kapellet och Peterskyrkan
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.210:-

Tillägg avbeställningsskydd 250:- 

Anslutning enligt linje 1

I priset 7.520:- ingår

a
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a

Istanbul - världens enda stad som ligger i två kontinenter! Du möts av ljud, 
dofter och synintryck i en stad som varit en smältdegel av kulturer i flera 
tusen år. Med buss från Småland till Landvetter, reseledare under hela resan, 
svensktalande lokalguide på utflykterna och bra hotell får du en perfekt 
vistelse. Stilla din nyfikenhet och följ med!

Istanbul 5 dagar, 19-23/10                                                 

• Bussresa Småland-Landvetter t/r
• Flygresor med Turkish Airlines 
   inkl måltid
• Transfer flygplats-hotell t/r
• 4 övernattningar med frukost
• 2 middagar
• 1 lunch
• Heldagsguidning till fots, svensk
   talande lokalguide: Sultanah
   met-området med Hippodromen, 
   Blå moskén, Aya Sofya, Topka
   pi-palatset inkl haremet, Grand 
   Bazaar. Alla inträden ingår.
• Heldagsguidning med buss och 
   till fots, svensktalande lokalguide   
   gamla stadsmurarna, Chorakyr
   kan, kryddbasaren, Galatatornet 
   samt båttur. Alla inträden ingår.
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.720:-

Tillägg avbeställningsskydd 250:- 

Anslutning enligt linje 3
 

I priset 9.990:- ingår

a

DAG 1 Hemorten - Istanbul 
Bussen går till Landvetter där Turkish Airlines avgår 12.20 och på drygt tre 
timmar tar oss till Istanbul. Sky Kamer Hotel är ett omtyckt hotell med snygga, 
bekväma rum, restaurang, bar och spa med turkiskt bad. Det ligger i kanten 
av stadsdelen Sultanahmet med gångavstånd till Grand Bazaar och de stora 
sevärdheterna. 30 mil buss + flygresa + 1,5 mil buss.

DAG 2 - 4 Istanbul 
Vi börjar i stadsdelen Sultanahmet där Aya Sofya, Blå moskén och 
Topkapipalatset ligger på rad. Aya Sofya är idag museum, men byggdes 
som kyrka på 500-talet och var sedan moské från 1453 till 1930-talet. Den 
imponerande kupolen verkar sväva i luften. Blå moskén är med sex minareter 
och många kupoler en av Istanbuls vackraste byggnader. Topkapipalatset var 
sultanens palats under det ottomanska riket. Idag vandrar du bland paviljonger 
byggda kring flera innergårdar. I skattkammaren visas dyrbarheter och i haremet 
har tiden stannat. I närheten ligger Grand Bazaar där allt finns att köpa i över 
4000 butiker. 
En annan dag ser vi stadsmurarna, besöker Chorakyrkan med fresker från 
1300-talet och upptäcker att kryddbasaren innehåller mer än kryddor. Vi tar 
någon av broarna över den långa viken Gyllene Hornet och kommer till den 
högt belägna stadsdelen Beyoglu där Galatatornet bjuder på vidsträckt utsikt. 
Här finns också den välkända gågatan Istiklal Caddesi. En båttur på Bosporen 
visar staden från en annan sida.
Vår reseledare finns med hela resan och ger tips. Istanbul är en enkel stad att 
turista i eftersom sevärdheterna ligger samlade i Sultanahmet. Till den moderna 
stadsdelen Beyoglu tar du enkelt spårvagnen som går förbi hotellet.

DAG 5 Istanbul - Hemorten
Vi flyger på eftermiddagen från Istanbul och ankommer Landvetter 16.45. Åter i 
Växjö ca 23.00. 1,5 mil buss + flygresa + 30 mil buss.

Med reservation för ändrade flygtider som kan påverka programmet.
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Lissabon  4 dagar, 1 - 4/10                                 

Följ med till Portugals huvudstad Lissabon, där stranden möter 
storstaden vid Atlantkusten, utspridd på sju kullar längs floden Tejo. 
Lissabon är det perfekta resmålet för livsnjutare som vill koppla av på 
uteserveringar, flanera längs stranden eller utforska stadens kultur-
liv. Dessutom finns det möjlighet att upptäcka mysiga badorter och 
bergsbyn Sintra. 

I priset 5.795:- ingår

• Bussresa Småland-Kastrup t/r
• Flygresor med Norwegian
   (måltider ingår ej)
• Transfer flygplatsen -hotellet t/r
• 3 övernattningar med frukost
• Middag dag 1
• Stadsrundtur med lokalguide
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 995:-

Tillägg avbeställningsskydd 250:-

Anslutning enligt linje 1

a

DAG 1 Hemorten - Lissabon
Resan startar med buss från våra påstigningsorter och vi åker mot Kastrup, dit vi 
kommer tidigt på morgonen. Efter att var och en checkat in sätter vi oss tillrätta 
på Norwegians flygplan som tar oss till Lissabon. Här väntar vår lokala guide och 
buss som tar oss med på en rundtur i den portugisiska huvudstaden. Rundturen 
avslutas i de centrala delarna där det finns möjlighet att på egen hand äta lunch. 
Därefter kör bussen vidare till hotell Zenit Lisboa. Dagen är sedan fri för egna 
upptäckter i staden. På kvällen träffas vi för en gemensam middag på hotellet. 

DAG 2 - 3 Lissabon
Nu har vi ett par härliga dagar framför oss i den vänliga huvudstaden. Passa på 
att följa med på en minnesvärd utflykt till Sintra & Cascais, ta en promenad i de 
gamla Alfamakvarteren eller i pittoreska Bairro Alto. Shoppingutbudet i Lissabon 
är stort med allt från eleganta boutiquer och moderna gallerior till loppmarknader. 
Även restaurangutbudet är mycket stort. Många har specialiserat sig på nyfångad 
fisk och skaldjur i grillad eller stekt form. Portugals nationalrätt är kabeljo, gjord 
på torkad torsk och serverad med olivolja, vitlök och rykande nybakat majsbröd. 

DAG 4 Lissabon - Hemorten
Efter en tidig frukost är det dags att ta farväl av Lissabon. Vi beger oss åter till 
Lissabons flygplats. På förmiddagen lyfter Norwegians plan mot Köpenhamn dit vi 
kommer på eftermiddagen. Här möter vår buss upp för att ta oss hem.

Utflykter

Sintra & Cascais (Heldagsutflykt)
Vi åker västerut till badorten Estoril och dess grannort Cascais, en charmig 
semesterort med ett livligt fiskeläge. Vi gör ett besök vid Europas västligaste 
punkt, Cabo da Roca. I de skogsklädda bergen ligger Sintra, där vi ser det 
romantiska slottet Palacio da Pena trona på klipporna. I Sintra har vi egen tid att 
njuta av byn och äta en god lunch. Pris 295:-
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Berlin  4 dagar, 2-5/4, 30/4-3/5, 14-17/5, 6-9/8, 10-13/9, 1-4/10, 29/10-1/11, 3-6/12 

Dags att besöka Berlin igen? Oavsett vilken årstid du reser till denna 
världsmetropol, så finns det alltid något nytt att se och uppleva! Tysk-
lands huvudstad är kontrasternas stad - på samma gång en pulserande 
storstad och en gemytlig småstad. Njut av folklivet från en caféstol 
eller känn historiens vingslag på något av Berlins många muséer. I 
Berlin ska man bo centralt och det gör du med oss! Missa inte resan 
i början av augusti när folkfesten ”Berliner Bierfestival” äger rum. 
Längs världens längsta Biergarten på Karl-Marx-Allee kan du prova öl 
från världens alla hörn. På resan i december möter du Berlin i julskrud. 
Shopping, konst, kultur, mat, nöjen - Berlin har alltid något för alla 
smaker! 

I priset 3.180:- ingår

NH Berlin Friedrichstrasse: utresa 
30/4, 6/8, 10/9, 1/10, 29/10.

Park Inn by Radisson Berlin 
Alexanderplatz: utresa 2/4, 14/5, 
3/12.

• Bussresa
• Färje-, bro- och vägavgifter
• 3 övernattningar med frukost
• Stor stadsrundtur 
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 870:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Anslutning enligt linje 1

b

DAG 1 Hemorten - Berlin 
Färden går via Öresundsbron genom Danmark till Gedser och vidare med färjan 
13.30 till Rostock. Under den två timmar långa båtresan ges tillfälle att äta lunch. 
På kvällen anländer vi till NH Berlin Friedrichstrasse eller Park Inn Alexanderplatz, 
två centralt belägna hotell med närhet till shopping, restauranger, kultur och 
kommunikationer. Växjö-Berlin 65 mil.

DAG 2 - 3 Berlin 
Brandenburger Tor, Kaiser Wilhelms Gedächtniskirche, Europacenter, Checkpoint 
Charlie, Potsdamer Platz, Riksdagshuset, paradgatan Unter den Linden och 
den långa affärsgatan Kurfürstendamm. Detta och mycket mer får du uppleva 
på vår stora stadsrundtur dag två. Vilken annan stad kan erbjuda så många och 
spännande arkeologiska och konsthistoriska sevärdheter som Berlin? Här finns 
samlingar från såväl Europa som Fjärran Östern. Berlin har ungefär lika många 
restauranger som hela Sverige, passa på att prova några av dem! Tredje dagen 
väljer du själv vilket Berlin du vill se och uppleva. Reseledaren hjälper till med tips.

DAG 4 Berlin - Hemorten 
Hemresan går med färja 11.15 från Rostock till Gedser. Tillbaka i Växjö ca 19.00. 
65 mil.
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Tysklands största ö Rügen bjuder på vacker natur, ändlösa 
sandstränder och en spännande historia. Vi bor mitt på ön i 
småstaden Bergen och upptäcker Rügen i lugnt tempo med buss och 
ångtåg.

DAG 1 Hemorten - Rügen 
Resan går över Öresundsbron, genom Danmark och med färjan från Gedser 
till Rostock. Därefter har vi ca två timmar med buss till Parkhotel Rügen i öns 
”huvudstad” Bergen. Gemensam middag på hotellet. Växjö-Rügen 60 mil.

DAG 2 - 3 Rügen 
Våra två dagar använder vi till utflykter på ön. Färden går först norrut för 
att se Kap Arkona, fyren längst upp på norra Rügen. En annan höjdpunkt 
är Kungsstolen, ”Königsstuhl”, på toppen av kritklipporna, 118 svindlande 
meter över havet. Vi besöker den tidigare hamnstaden Sassnitz, där det är 
möjlighet till lunch med havsutsikt. Prora är ett fem våningar högt och 4,5 km 
långt byggnadskomplex, byggt på Hitlers initiativ. Här skulle 20.000 människor 
samtidigt andas till rytmen av havsvågorna och hämta kraft till framtida stordåd 
under 1940-talet. Inte långt härifrån ligger Binz med sin typiska byggnadsstil som 
går under benämningen ”sammelsurium”. Här får vi tid att se oss omkring, flanera 
längs strandpromenaden, gå ut på den berömda piren och äta lunch. Efter en 
titt på den vita staden Putbus med bara vita hus, så tar vi en tur med ångtåget 
”Rasender Roland”. 

DAG 4 Rügen - Hemorten 
Hemresan går samma väg som utresan med möjlighet till shopping i Rostock och 
lunch på båten. Tillbaka i Växjö ca 21.00.

Rügen 4 dagar, 14-17/5, 10-13/9 

• Bussresa
• Färje-, bro- och vägavgifter
• 3 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 
• Inträde till Kap Arkona, Königs
   stuhl och Prora
• Resa med ångtåg 
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 450:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:- 

Anslutning enligt linje 1

I priset 3.590:- ingår

b
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Vi tillbringar några trevliga dagar på Rügen som är ett populärt 
resmål med milslånga, finkorniga sandstränder och fascinerande 
kritklippor. Vi bor i Binz vars huvudattraktion är den 370 m långa 
brygga från mitten av 1800-talet, men även känd för sin snickarglädje 
och många trevliga affärer.

DAG 1 Hemorten - Binz 
Avresa från våra påstigningsorter på morgonen och vid lunchtid går vår färja från 
Gedser till Rostock. Framåt kvällen är vi framme vid hotellet i Binz på Rügen, där vi 
övernattar och äter middag. Växjö-Rügen 60 mil.

DAG 2 Binz
Efter frukost lär vi känna staden Binz och härliga semesterön Rügen. Vi besöker 
bla Nationalparken Jasmund där vi ser de vita klipporna och deras fina bokskog. 
Vi besöker den ”vita staden” Putbus med bara vita hus. Härifrån kan de som vill 
mot avgift åka ångtåg med ”Rasande Roland” hem till Binz. (Efter ankomst till Binz 
får ni ta er på egen hand tillbaka till hotellet.)  Gemensam middag på hotellet på 
kvällen.

DAG 3 Binz – Hemorten
Vi sätter oss tillrätta i vår buss och börjar vår hemfärd som går mot Rostock där vi 
åker över till Gedser. När det blivit kväll är vi hemma vid respektive hemort.

Binz – Rügen   3 dagar, 30/4–2/5, 27-29/9

• Bussresa 
• Två övernattningar i tvåbäddsrum.
• 2 frukost och 2 middagar.
• Samtliga rundturer.
• Färjor och vägskatter.
• Reseledareservice

Enkelrumstillägg 495:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Avresa enligt linje 1

I priset 2.995:- ingår

b
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Välkommen till en klassiker i ny tappning. Under många år hade 
Ramkvillabuss en resa i dessa trakter av Schleswig-Holstein som 
uppskattades mycket och åtskilliga resenärer återkom flera gånger. 
Tre nätter bor vi på samma hotell i Husum, inte långt från danska 
gränsen. En dag sätter vi bussen på ett tåg och besöker ön Sylt i 
Nordsjön, en annan dag bekantar vi oss med en av nordeuropas 
största stork-kolonier i den lilla byn Bergenhusen. Friedrichstadt, en 
stad byggd i holländsk stil ska vi också titta på under denna resa. 
Gemensam middag på hotellet alla kvällarna. 

DAG 1 Hemorten - Husum 
Färden går via Öresundsbron och med färjan Rödby-Puttgarden till Tyskland. 
Vidare förbi Kiel och Rendsburg innan vi kommer till Husum och Best Western 
Hotel Theodor Storm där vi bor tre nätter. Detta hotell har också ett eget bryggeri 
inrymt i restaurangen. Ett stenkast härifrån ligger den gamla fiskehamnen med ett 
antal trevliga cafeér och andra ”vattenhål” att avsluta kvällen på. 
Växjö-Husum 60 mil.

DAG 2 - 3 Utflyktsdagar 
Vi gör en tur ut i Nordsjön med hjälp av buss och tåg. Med ”Autozug” (vi åker 
tåg med bussen) går järnvägen på en lång vall ut till ön Sylt och dess huvudort 
Westerland. Med bussen besöker vi delar av denna solskensö som länge varit 
tyskarnas badparadis med en mycket speciell natur. Efter ett par timmar i staden 
Westerland lämnar vi ön med tågets hjälp och åker tillbaka till Husum. En dag 
blir det lite egen tid i Husum och en kortare utflykt för besök av två platser. 
Friedrichstadt, även kallat ”lilla Amsterdam” är med sin holländska prägel väl värt 
några timmars besök. Nästa plats vi besöker är byn Bergenhusen som blivit bekant 
för alla sina storkar. På vart och vartannat hus i byn finns det storkreden på taket.

DAG 4 Husum - Hemorten
Innan vi lämnar Tyskland stannar vi för möjligheter till inköp. Gränsen till Danmark 
passeras strax norr om Flensburg. Från ön Als tar vi färjan över till Fyn och ombord 
äter vi en enkel lunch. För att komma vidare nyttjar vi denna gång bron över Stora 
Bält och åker sedan mot Köpenhamn och Öresundsbron. Åter i Växjö ca 20.00. 
Husum-Växjö 55 mil.

Sylt med Nordsjökust   4 dagar, 28–31/5 b

• Bussresa
• Färje-, bro och vägavgifter
• 3 övernattningar med frukost
• Middag dag 1,2 och 3
• Lunch dag 4
• Tågresa till & från Sylt
• Stadsvandring i Husum
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 675:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Anslutning enligt linje 1

I priset 4.195:- ingår
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Flensburg är en livlig hamnstad, belägen vid fjorden 
Flensburger Förde i Schleswig-Holstein. Staden har 
en speciell atmosfär, påverkad av närheten till öppet 
vatten och en härlig blandning av tyskt och danskt. 
Dessutom passar vi på att besöka Sylt, den största av de 
Nordfrisiska öarna. Ön är bland annat känd för sina vita 
vidsträckta stränder

DAG 1 Hemorten - Flensburg 
Vi startar från våra påstigningsorter på morgonen. Resan går via 
Öresundsbron till Danmark och i Rödby väntar färjan som tar oss 
över till Puttgarden i Tyskland. Nu färdas vi norrut och passerar 
bland annat Kiel och Schleswig innan vi är framme i Flensburg. 
Vi avslutar kvällen med en god middag på en trevlig restaurang.  
Växjö-Flensburg 60 mil.

DAG 2 Flensburg 
Morgonen startar med frukost på hotellet och därefter beger 
vi oss mot Sylt. Vi reser via danska ön Römö och i Havneby tar 
vi färjan över till List på Sylt. Under vårt besök på Sylt besöker 
vi bland annat Westerland som är öns största stad. Vid stadens 
strandpromenad finner vi många trevliga butiker och restauranger. 
På eftermiddagen stiger vi ombord på ”Sylt shuttle”, tåget som 
tar oss och vår buss åter till fastlandet. Turen tar ca 30 minuter och 
därefter reser vi åter till vårt hotell i Flensburg.

DAG 3 Flensburg 
Efter frukost på hotellet möter vår lokala guide upp för att ta 
oss med på en intressant rundtur i Flensburg. Staden som redan 
under medeltiden spelade en betydande roll är en av de tyska 
städer som praktiskt taget klarade sig utan skador under andra 
världskriget. Resten av dagen finns det gott om tid att på egen 
hand upptäcka Flensburg. För den som vill fynda finns det gott om 
affärer och shoppingcentra.

DAG 4 Flensburg - Hemorten 
Vi startar dagen med en god frukost på hotellet innan vi sätter 
oss till rätta i vår buss och påbörjar vår hemresa. Vi passerar den 
danska gränsen och färden går via broarna över Lilla och Stora 
Bält, vidare över mot Själland. Under dagen stannar vi till för mat- 
och fikapauser. Via Öresundsbron kommer vi åter till svensk mark 
och kör vidare till våra avstigningsorter. Flensburg-Växjö 55 mil.

Flensburg med utflykt till Sylt 4 dagar, 3-6/9

• Bussresa
• Färje- bro och vägavgifter
• 3 övernattningar med frukost
• Middag dag 1
• Samtliga utflykter enligt program
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 795:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Anslutning enligt linje 1

I priset 3.695:- ingår

b
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Följ med till den gröna staden vid vattnet - Hamburg! Nytt och 
gammalt, kultur och nöje, shopping, intressanta sevärdheter och den 
imponerande hamnen vid floden Elbe väntar i en av Europas mest 
spännande städer. 

DAG 1 Hemorten - Hamburg 
Vi åker över Öresundsbron, genom Danmark och med färjan Rödby-
Puttgarden. Från Puttgarden är det bara 15 mil kvar till Hamburg där 
vi checkar in på Hotel Alte Wache i centrum. Hotellet ligger i närheten 
av centralstationen med gångavstånd till gamla stan och de stora 
shoppinggatorna. Middag på hotellet. Växjö-Hamburg 55 mil.

DAG 2 - 3 Hamburg 
Det är sannerligen inga problem att få tiden att gå i Hamburg! Vi startar 
med en orienterande bussrundtur där vi bland annat ser det eleganta 
rådhuset, Alstersjöarna, TV-tornet vid Planten un Blomen, nöjeskvarteren 
runt Reeperbahn och en del av den stora hamnen, den tredje största i 
Europa. En tur med en sightseeingbåt på Elbe ger ett annat perspektiv på 
Hamburg. 
Den gamla Hansastaden Hamburg bjuder på intressanta sevärdheter, 
både i gamla stan med vackra köpmanshus och i hamnen där de stora 
lagerhusen delvis fått ny användning. 
Shopparen styr stegen mot de stora varuhusen på Mönckebergstrasse 
eller de fina butikerna längs Jungfernstieg. För den maritimt intresserade 
är Hamburg rena paradiset med marinmuseum, museifartyg och hela 
det gamla hamnområdet som är under utveckling med ny spännande 
arkitektur. Tågfantasten satsar på Europas största modelljärnväg, 
Miniatur Wunderland, lika underhållande för vuxna som för barn. 
Den trädgårdsintresserade njuter av vårblomningen i hamburgbornas 
favoritpark Planten un Blomen. 
Påskaftons kväll äter vi gemensam middag på en trevlig restaurang. På 
påskdagen har du möjlighet att botanisera på egen hand bland Hamburgs 
alla restauranger. 

DAG 4 Hamburg - Hemorten 
Resan hem går mot Puttgarden och färjan till Rödby. Vidare genom 
Danmark och över Öresundsbron. Tillbaka i Växjö ca 19.00.

Påskresa till Hamburg 4 dagar, 3-6/4

• Bussresa
• Färje-, bro- och vägavgifter
• 3 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 och 2
• Stadsrundtur med buss
• Båttur på Elbe
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 610:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Anslutning enligt linje 1
 

I priset 4.790:- ingår

b
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Rostock är inte bara känt för sin långsträckta 
julmarknad och trevliga stadskärna, de har också en 
stor påskmarknad! Vi bor bra på Steigenberger Hotel 
Sonne och du hinner med shopping, sevärdheter, mat 
och dryck på vår tredagarsresa. Påskafton ges tillfälle till 
inköp på någon stormarknad.

DAG 1 Hemorten - Rostock 
Färden går via Öresundsbron genom Danmark till Gedser och 
vidare med färjan till Rostock. Under överfarten, som är knappt 
två timmar, passar det bra att äta lunch. I Rostock checkar vi in på 
omtyckta Steigenberger Hotel Sonne, centralt beläget vid torget 
Neuer Markt och nära till ströget Kröpeliner Strasse. Ikväll äter vi 
gemensam middag på hotellet. Växjö-Rostock 45 mil.

DAG 2 Rostock 
Hela dagen och kvällen tillbringas efter eget tycke och smak, så 
efter frukost är det bara att kasta sig ut i påskmarknads-vimlet! 
Längs hela den långa gågatan Kröpeliner Strasse är det påskpynt, 
påskmat, påskblommor, påskgodis och kanske till och med 
påskharar.

DAG 3 Rostock - Hemorten 
Vi tar färjan 11.15 från Rostock till Gedser och det finns möjlighet 
att äta lunch ombord. Via Danmark och Öresundsbron är vi tillbaka 
i Växjö ca 19.30.

Påskmarknad i Rostock 3 dagar, 3-5/4

• Bussresa
• Färje-, bro- och vägavgifter
• 2 övernattningar med frukost
• Middag dag 1

Enkelrumstillägg 570:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Anslutning enligt linje 1

I priset 2.550:- ingår

b

© Thomas Kleim
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Bremer Freimarkt  22-25/10 (4 dagar), 30/10-1/11 (3 dagar) b
Bremens femte årstid – så kallas den stora folkfesten ”Bremer 
Freimarkt”, som firas i Bremen sedan år 1035. På hösten varje år är 
allt upp och ner i Hansastaden under två veckor med stort nöjesfält, 
bayerskt öltält och hög stämning. På vår fyradagarsresa kan du på 
lördagen uppleva karnevalståget med dekorerade vagnar, orkestrar 
och dansare.

DAG 1 Hemorten - Bremen 
Vi lämnar Sverige via Öresundsbron och tar färjan Rödby-Puttgarden. Framåt 
kvällen kommer vi till Bremen och checkar in på vårt hotell. På resan 22-25/10 
bor vi på Star Inn Hotel Bremen Columbus, på resan 30/10-1/11 på Inter City 
Hotel. Båda hotellen ligger vid järnvägsstationen mittemellan gamla stan och 
festområdet Bürgerweide. Växjö-Bremen 68 mil.

DAG 2 eller 2 - 3 Bremen 
I Bremen blandas gammalt och nytt på ett charmfullt sätt. Medelpunkt är rådhuset 
med sin pampiga fasad. I Rådhuskällaren kan vi dricka ett glas vin och runt hörnet 
träffar vi ”Stadsmusikanterna”. Bremens äldsta kvarter är Schnoor, där de små 
husen från 1400- och 1500-talet ligger tätt som pärlor på en tråd. På Bremer 
Freimarkts stora festområde roar vi oss på tivolit, njuter av tyskt öl, goda korvar 
och stämningen!

DAG 3 eller 4 Bremen - Hemorten 
Vi åker norrut till färjan Puttgarden-Rödby, vidare genom Danmark och över 
Öresundsbron. Tillbaka i Växjö ca 20.00.

Pris 22-25/10 (4 dagar): 3.695:-

Pris 30/10-1/11 (3 dagar): 2.590:-

• Bussresa
• Färje-, bro- och vägavgifter
• 2 respektive 3 övernattningar 
   med frukost

Enkelrumstillägg 22/10 995:-

Enkelrumstillägg 30/10 430:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:- 

Anslutning enligt linje 1

I priset  ingår
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Hannover är en stad som man ofta bara passerar på väg någon 
annanstans, men som är väl värd ett besök! Den återuppbyggda 
stadskärnan har flera gågator med trevliga restauranger och caféer 
samt ett stort utbud av shopping i allt från små butiker till stora 
varuhus. Dessutom firas under drygt två veckor Oktoberfest med 
öltält, musik, nöjesfält och fyrverkeri på festplatsen Schützenplatz. Vi 
bor bra och centralt på Maritim Grand Hotel med gångavstånd till det 
mesta. Välkommen att upptäcka Hannover! 

DAG 1 Hemorten - Hannover 
Vi lämnar Sverige via Öresundsbron och styr mot färjan i Rödby. Från Puttgarden 
fortsätter vi genom Nordtyskland och framåt kvällen kommer vi till Hannover. Vi 
bor centralt på utmärkta Maritim Grand Hotel med gångavstånd till festområdet 
Schützenplatz. Kanske tar du en tur dit redan ikväll för att titta på fyrverkeriet! 
Växjö-Hannover 70 mil.

DAG 2 Hannover 
Idag hinner du bekanta dig med centrala Hannover, shoppa i de många butikerna 
på gågatorna, koppla av på någon servering i ett korsvirkeshus i gamla stan, gå i 
saluhallen eller fynda på en av Europas största loppmarknader. Festområdet har 
öppet från 14.00 med matserveringar, öltält och ett nöjesfälts alla attraktioner.

DAG 3 Hannover - Hemorten 
Färden går mot Puttgarden och färjan till Rödby. Vidare genom Danmark och över 
Öresundsbron till Sverige. Tillbaka i Växjö ca 20.00.

Hannover med Oktoberfest 3 dagar, 2-4/10

• Bussresa
• Färje-, bro- och vägavgifter
• 2 övernattningar med frukost
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 400:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:- 

Anslutning enligt linje 1
 

I priset 2.590:- ingår

b
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Den trevliga nordtyska staden Schwerin lockar med vinfest sista 
helgen i augusti varje år. Vinodlare från Rheinland-Pfalz ställer 
ut sina viner och erbjuder provsmakning. Tillsammans med 
musikunderhållning blir det folkfest på gator och torg i gamla stan.  

DAG 1 Hemorten - Schwerin 
Resan går via Öresundsbron till Rödby och vidare med färjan till Puttgarden. Vi 
kommer till Schwerin lite senare på eftermiddagen och tar in på Inter City Hotel 
med gångavstånd till gamla stan. Växjö-Schwerin 58 mil.

DAG 2 Schwerin 
Vi gör en gemensam stadspromenad för att bekanta oss med Schwerin. Staden 
är omgiven av flera sjöar som sträcker sig ända in i centrum och ger den dess 
speciella karaktär. På en ö i Schwerinersee ligger ett sagolikt slott, väl värt ett 
besök. Njut av den storslagna slottsparken med orangeri och vackra planteringar. 
Mitt i gamla stan ligger torget med rådhuset och i närheten står den praktfulla 
domkyrkan. Missa inte stadsdelen Schelfstadt med charmiga korsvirkeshus. På 
och kring torget äger helgens vinfest rum med provsmakning, matserveringar och 
musikunderhållning. 

DAG 3 Schwerin - Hemorten 
Vi åker med färjan Puttgarden-Rödby och vidare mot Öresundsbron till Sverige. 
Tillbaka i Växjö ca 19.00.

Schwerin med vinfest  3 dagar, 28-30/8

• Bussresa
• Färje-, bro- och vägavgifter
• 2 övernattningar med frukost
• Stadspromenad 
• Reseledarservice 

Enkelrumstillägg 480:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:- 

Anslutning enligt linje 1
 

I priset 2.590:- ingår

b
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Den charmiga och välbevarade staden Lübeck är alltid värd ett besök! 
Vi bor bra på Holiday Inn, alldeles intill den gamla stadskärnan med 
sevärdheter och shopping på bekvämt gångavstånd. Denna helg 
firas den så kallade Hansadagen, en stadsfest till minne av Lübecks 
medeltida storhet som ledande för handelsförbundet Hansan. Staden 
fylls av underhållning och aktiviteter av alla de slag! .

DAG 1 Hemorten - Lübeck 
Vi åker över Öresundsbron, genom Danmark och med färjan Rödby-Puttgarden. 
Efter färjeöverfarten är det knappt 10 mil till Lübeck. Vi checkar in på Holiday Inn 
med bra läge strax utanför norra stadsporten i Lübeck. Gemensam middag på 
hotellet ikväll. Växjö-Lübeck 50 mil.

DAG 2 Lübeck 
Ladda med hotellets frukostbuffé innan du ger dig ut i folkvimlet. Från hotellet 
är det nära till Lübecks medeltida stadskärna med vindlande gränder och vackra 
tegelbyggnader. Denna helg är det också platsen för alla de aktiviteter som 
arrangeras speciellt för stadsfesten ”Hansetag”. 
Passa på att shoppa i butiker som inte finns på hemmaplan. Lägg till en portion 
kultur i form av ett museibesök eller kanske en orgelkonsert i någon av de många 
kyrkorna. Om du läst författaren Thomas Manns roman om 1800-talsfamiljen 
Buddenbrook, är det intressant att besöka museet som är inhyst i familjens 
bostads- och köpmanshus. Mer nutida är författaren Günther Grass och den förre 
förbundskanslern Willy Brandt, som båda fått museer i Lübeck. Gör en trevlig båttur 
och missa inte att njuta av kaffe och äkta marsipan på Niedereggers café med 
marsipansalong! 

DAG 3 Lübeck - Hemorten 
Vi stannar för shopping innan vi tar färjan till Rödby och åker vidare mot 
Öresundsbron. Tillbaka i Växjö ca 19.30.

Lübeck med stadsfest  3 dagar, 22-24/5

• Bussresa
• Färje-, bro- och vägavgifter
• 2 övernattningar med frukost
• Middag dag 1

Enkelrumstillägg 560:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Anslutning enligt linje 1

I priset 2.690:- ingår

b
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Shopping i Burg  27/1, 10/2, 24/2, 14/3, 24/3, 31/3, 11/4, 25/4, 28/4, 9/5, 12/5, 19/5, 2/6, 13/6, 16/6, 30/6, 21/7, 11/8, 
                       22/8, 15/9, 26/9, 13/10, 24/10, 3/11, 17/11, 24/11

Vinprovning och shopping i Burg 2 dagar 

b

b

Att kombinera en dagsutflykt med möjlighet till förmånliga inköp i 
Tyskland har blivit mycket populärt. Till rekordlågt pris åker du med 
oss till staden Burg 7 km söder om Puttgarden.

Vi åker raka vägen söderut över Öresundsbron och sedan Scandlines färja från 
Rödby till Puttgarden. Vi gör en kort bensträckare utmed vägen. 
Väl i Tyskland kör vi direkt till Nielsen´s Discount Scan-Shop i Burg. Här handlar du 
till mycket förmånliga priser allehanda drycker, godis, parfym etc. I närområdet 
finns även Aldi med kompletterande utbud av varor. Vi har gott om tid att shoppa 
innan vi tar färjan åter från Puttgarden till Rödby. Möjlighet att äta lunch finns i Burg 
och ombord på färjan. Vi är tillbaka i Växjö ca 21.00.

OBS! Shoppingvikt 100 kg per person. KOM IHÅG PASSET! 

• Bussresa
• Båtresa
• Bro- och vägavgifter

Pris vardags-avgångar 620:-
Pris lördags-avgångar 670:-

Barn under 16 år i vuxens sällskap 
520:- 
Pris barn lördagar 570:-

Tillägg avbeställningsskydd 25:-

Anslutning enligt linje 6

I priset  från 620:- ingår

En av våra mest populära kortresor! Ta med släkt och vänner på en 
trevlig tur till Tyskland. Middag, vinprovning och möjlighet att shoppa 
samt en välsmakande avskedslunch. Allt detta på bara två dagar!

DAG 1 Hemorten - Burg 
Vi stannar för att äta oss mätta av en god frukostbuffé på vår 
väg söderut. Via Öresundsbron och genom Danmark kommer 
vi till Rödby där vi tar färjan till Tyskland. Efter en kort resa 
från Puttgarden är vi framme i Burg. Här ges egen tid en 
stund innan vi besöker Scan-Shop´s butik för att kolla in deras 
utbud. I den lilla byn Bannesdorf, några kilometer norr om 
Burg, checkar vi in på Gasthof Meetz där vi samlas för en 
gemensam vinprovning och njuter av kvällens middag. Låt 
vinernas smak och doft vägleda er! 45 mil.

DAG 2 Burg - Hemorten 
Efter frukost beger vi oss in till Burg igen och stannar nu 
några timmar på Scan-Shop för inköp. Samtliga drycker från 
gårdagens provsmakningar finns givetvis till försäljning i 
den välsorterade butiken. Färjan tar oss sedan tillbaka från 
Puttgarden till Rödby. Vi reser genom Danmark, över Öresundsbron och strax väntar oss 
en sen lunchbuffé. Mätta fortsätter vi hemåt och är i Växjö ca 20.00 och i Vetlanda ca 
21.30. 45 mil.

• Bussresa
• Färje-, bro- och vägavgifter
• Frukost dag 1
• Övernattning inkl middag och 
   frukost
• Vinprovning
• Lunch dag 2

Pris vardags-avgångar  1.600:-
Pris lördags-avgångar   1.700:-

Enkelrumstillägg 200:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Shoppingvikt 50 kg/person inklusive 
resebagage.

Anslutning enligt linje 6

I priset  från 1.600:- ingår

14-15/2, 26-27/2, 19-20/3, 28-29/3, 9-10/4, 18-19/4, 23-24/4, 7-8/5, 30-31/5, 11-12/6, 27-28/6, 
2-3/7, 23-24/7, 8-9/8, 20-21/8, 5-6/9, 17-18/9, 8-9/10, 17-18/10, 29-30/10, 12-13/11, 26-27/11
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Hemlig resa 2 dagar, 30/6-1/7

• Bussresa t/r flygplats
• Flygresa t/r
• 3 övernattningar med frukost
• 4 måltider (lunch el. middag)
• Arrangemang under resan
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.450:-

Tillägg avbeställningsskydd 250:-

Anslutning enligt linje 1

• Bussresa
• Förmiddagskaffe
• Guidad visning i
• Lokalguide möter oss...
• Lunch 
• Besök på?
• Eftermiddagskaffe
• Reseledarservice

Tillägg avbeställningsskydd 25 :-

Barn under 16 år 760:-

I priset  7.950:- ingårI priset  1.090:- ingår

• Bussresa
• 3 övernattningar i tvåbäddsrum
• 3 frukost och 3 middagar
• Vägskatter, färjor och 
   serviceavgifter
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 695:-
Tillägg avbeställningsskydd 100:-
Anslutning enligt linje 1

I priset  4.195:- ingår

• Buss- och båtresor
• 1 övernattning med frukost
• 3-rätters middag dag 1
• Lunch dag 1 och 2
• Förmiddagskaffe dag 1
• Smakprovning 
• Besök hos...
• Entré och visning
• Eftermiddagskaffe dag 2
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 380:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Anslutning enligt linje 3

I priset  2.270:- ingår

• Bussresa
• Färje-, bro- och vägavgifter
• 5 övernattningar med frukost
• Middag fem dagar 
• Lunch fyra dagar
• Arrangemang under resan
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 750:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 1

I priset  6.990:- ingår 

b

Vad har vi hittat på denna gång?
Årets hemliga flygresa bjuder på ett gediget och 
spännande program till en stad som inte finns 
med bland övriga resor i vårt utbud. Ta med euro 
i plånboken och följ med på ett riktigt flygäventyr. 

Vart går den hemliga resan i år? Vilka platser och 
besöksmål ska det bli? Många frågor och ännu fler 
gissningar? Ett avbrott i vardagen och förhoppnings-
vis med en del nya platser som du inte har varit på? 
Svaret får du om du följer med på upptäcktsfärden. 
Vi är tillbaka i Växjö ca 20.30. Mer avslöjar vi inte! 

Mot nya mål när sommaren 
precis har slagit ut i blom. Vi 
har nya platser att besöka, 
otippade och överraskande. 
Engagerade guider, trevliga 
matställen och smakupple-
velse. Kanske nya vyer och 
vägar i ett landskap som har 
skiftande natur. Följ med 
oss på en resa som bjuder 
på ett oväntat och lättsamt 
program. Vi är tillbaka i 
Växjö 21.15.

Hemlig vårutflykt 
2/6, 10/6  

b

bHemlig resa 6 dagar, 22-27/6   

Mot nya djärva mål bär det av igen! För 
13:e gången ger sig Berne och Stickan 
iväg med dem som vågar på årets Hemliga 
Resa. Vi besöker platser du inte hittar 
på något annat ställe i vårt program och 
lovar trevliga dagar med lite olika innehåll. 
Vi kommer att en dag göra en lättare 
vandring på någon timma så bekväma 
skor är inte fel. Den som inte vill vandra 
följer med bussen. Som vanligt tar du med 
dig Euro och ett glatt humör så sköter vi 
resten! 
 

Vart är vi på väg? Ja den frågan får 
du svaret på om du följer med på vår 
resa i början av juli. Under resan får vi 
intressanta visningar och upplevelser. 
Dessutom trevligt boende med god 
mat och utflykter som ingår i resan. Ta 
med Euro i plånboken och följ med på 
en härlig tripp.

Hemlig resa 
4 dagar, 3 - 6/7

Växjö   06:00
Bussgaraget  06:15
Rottne   06:40
Eketerminalen  06:50
Norrhult   07:00
Korsberga         07:15
Vetlanda           07:30
Eksjö           07:55

Avresa från

?

Hemlig flygresa 
4 dagar, 27-30/8
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I år satsar vi på att utveckla våra speedwayresor ytterligare! 
Podcasten ”Metanol en speedwaypodd” drivs av Anders 
Henrysson och Magnus Sandberg och tillsammans med dessa båda 
”speedwaynördar” är vi övertygade om att våra speedwayresor blir 
både spännande och unika. 

Vi kommer att erbjuda alla speedwayälskare en mix av speedwaysnack, tävlingar och 
intressanta diskussioner. Helt enkelt upplevelseresor utöver det vanliga. 
Förutom att vi kör till Dackarnas samtliga hemmamatcher 2015, så kommer vi att 
arrangera resor till följande Speedway GP-tävlingar:

Warszawa GP 17-20/4 Årets GP-premiär sker på helt ny GP-mark på Stadion 
Narodowy i Warszawa. Denna tävling har alla förutsättningar att bli en klassisk 
Speedwaytävling. Stadion är superfräsch bara 2 år gammal och rymmer hela 58 000 
besökare. Vi lovar att stämningen och inramningen kommer att vara i världsklass. Vi 
bor 1 natt i Warszawa och 2 nätter på färjan Karlskrona-Gdynia.

Cardiff GP 3-5/7 Speedway GP i Cardiff är en riktig folkfest och något man bara 
måste uppleva i sitt speedwayliv. På tävlingsdagen luktar hela Cardiff metanol från 
morgon till kväll. Vi flyger från Kastrup till Bristol där vi också bor två nätter, vi tar 
tåget till Cardiff som tar ca 45 minuter.
 
Stockholm 26-27/9 Varför ändra ett vinnande koncept? Vi upprepar tidigare års 
succéresa och kör till Friends Arena på tävlingsdagen och bor 1 natt på hotell. 

Torun GP 2-5/10 På denna fantastiska arena i Polen levereras fantastisk speedway. 
Stämningen är på topp och tävlingarna är verkligen något utöver det vanliga. I år 
väljer vi att bo 1 natt i Torun 2 nätter på färjan Karlskrona-Gdynia.

Hela GP-programmet är i skrivande stund ännu inte klart. Förhoppningsvis 
kommer vi att arrangera minst en GP-resa till - så beställ programmet som 
skickas till dig när flyg- och hotellbokningar är klara eller håll utkik på vår 
hemsida efter uppdateringar. www.ramkvillabuss.se

Speedwayresor 2015

Foto: Roger Hultgren

Foto: Roger Hultgren
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Säsongstart 2015 med Birka Cruises 2 dagar, 24-25/3 

• Buss- och båtresor
• Del i 2-bäddshytt insides
• Välkomstdrink
• Smörgåsbord inkl öl/vin/läsk
• Frukost
• Reseinformation
• Reseledarservice
Anslutning enligt linje 2
Minimiålder utan målsman 23 år 

• Bussresa
• Inträde
• Utlottning av presentkort
• Enklare förtäring

För er som tar er till 
Ulriksbergskyrkan på egen hand blir 
priset 90:-

I priset  495:- ingår

I priset  150:-  ingår

Tillägg del i utsides 2-bäddshytt 
150:-/person
Tillägg avbeställningsskydd 
100:-/person

Övrigt

Reseafton i Växjö 12/2

Välkommen till vår reseafton i Växjö! Vi träffas åter i Ulriksbergskyrkan och ressugna 
kunder, nya som gamla, välkomnas till kvällens presentation av nya reseprogrammet. 
Här har ni också möjlighet att träffa olika representanter från vår personal för att 
prata resor och få tips! Det blir även lättare förtäring under kvällen.
Måste förbokas!

Kl 18.30 börjar vår Reseafton i Ulriksbergskyrkan (Ulriksbergspromenaden 46 i 
Växjö). Vi räknar med att avsluta kvällen ca 21.00.

Årets säsongstartresa går med Birka Cruises till Åland. Följ med på en 
kryssning perfekt för sköna upplevelser, avkoppling och gemenskap i 
paradisisk miljö. Dessutom blir det information om årets reseprogram!

DAG 1 Hemorten - Åland
Vi tar kafferast på vår väg mot Stockholm. Vid ankomsten till huvudstaden åker vi 
direkt till Stadsgården och vårt fina kryssningsfartyg som avgår kl 18.00. Vi samlas 
för att avnjuta smörgåsbordet medan fartyget sakta glider fram genom Stockholms 
inre skärgård. Mätta och belåtna har vi sedan tid att utnyttja allt utbud som finns på 
fartyget. Från spa-avdelning, pool till nattklubbar och shoppingtorg. Ett fartyg som 
tillfredsställer alla sinnen. Övernattning i trevliga hytter med dusch/wc. 44 mil. 

DAG 2 Åland - Hemorten
Kl 09.30 svensk tid lämnar vi Åland och vi bjuds på underbara vyer från fartyget. På 
programmet efter frukost har vi ett konferensrum till vårt förfogande. Där vår personal 
är  redo för att berätta om resor i det nya programmet. När det närmar sig lunch finns 
det många olika restauranger och caféer att välja på. Ombord finns även en välfylld 
taxfree. Efter 6,5 timmar når vi Stockholm där bussen väntar för färd mot Småland. 
Vi gör paus för kvällskaffe och är i Växjö ca 23.15. 
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Nordkap med buss 10 dagar, 24/6 – 3/7

  

b
När molnen täcker havet med en himmelsk matta av olika färger 
och midnattssolen står som lägst så är Nordkap en av jordens mest 
speciella platser. Resan till Nordkap och Norge går genom vårt eget 
vackra Sverige och den norra delen av Finland.

DAG 1 Hemorten – Härnösand 
Nordkapsresan startar vid våra påstigningsorter och när alla är ombord på vår 
bekväma långfärdsbuss, börjar det stora äventyret. Vi färdas norrut i vårt avlånga 
land stannar för lunch- och fikapauser för att framåt kvällen komma till vårt hotell 
First Hotell Statt i Härnösand. Vi äter här vår första gemensamma middag. 
Växjö-Härnösand 80 mil.

DAG 2 Härnösand – Luleå
På morgonen, äter vi frukost innan vi snart är ute på vägarna igen. Vi fortsätter 
ännu mer norrut och passerar bland annat Umeå och Skellefteå innan vi kommer 
fram till vårt mål denna dag som är Luleå. Här checkar vi in på Comfort Hotell 
Arctic. Middag på hotellet. 48 mil.

DAG 3 Luleå –Saariselkä
Efter en rejäl frukost tar vi åter plats i bussen och fortsätter norrut mot Finland. 
Det är inte så långt till tomtarnas hemvist vid Rovaniemi – även om det är ett tag 
till jul, kan det vara bra att ha önskelistan klar när vi ändå är här och hälsar på! Vi 
vinkar adjö till jultomten och hans nissar för att färdas vidare mot byn Saariselkä, 
där vi bor och avslutar kvällen med middag på Santas Hotel Tunturii. 50 mil.

DAG 4 Saariselkä – Honningsvåg
Idag kör vi sista biten upp till Nordkap och på kvällen checkar vi in på Rica 
Hotell. Senare på kvällen, efter middagen, tar vi åter plats i bussen för att åka till 
Nordkapsklippan och midnattsolen. Har vi tur är det vackert väder ute så att vi 
kan njuta av solen – fastän det är mitt i natten! 42 mil.

DAG 5 Honningsvåg – Tromsö
Vi äter frukost och fortsätter sedan vår resa i Norge längs de vackra fjordarna. 
Resan går på spännande vägar och passerar bland annat Altafjorden, Lyngen 
och Ullsfjorden innan vi når Tromsö som är vårt slutmål för dagen. Tromsö är 
en av Nordkalottens största städer och är till större del beläget på Tromsöya. 
Tillsammans äter vi en god middag på Rica Ishavshotell där vi sen övernattar. 
60 mil.

DAG 6 Tromsö
Efter en god frukost på hotellet möter vår lokala guide upp för en intressant 
rundtur i Tromsö. Under turen kommer vi bland annat att besöka Ishavskatedralen 
som i sin form symboliserar nordnorsk natur, kultur och tro. Under eftermiddagen 
finns det tid att på egen hand upptäcka Tromsö. På kvällen träffas vi för en 
gemensam middag på hotellet.

DAG 7 Tromsö – Kiruna
Frukost på hotellet och därefter sätter vi oss tillrätta i vår buss. Dagens mål är 
Kiruna och resan går söderut via Riksgränsen, Abisko och Torneträsk. Kiruna 
som står för en omfattande stadsomvandling där den nya stadskärnan kommer 
att placeras 3 km från dagens centrum. Man beräknar att stadskärnan med 
torgbildning skall vara klar 2017. Vi checkar in på hotellet Scandic Ferrum. På 
kvällen äter vi en god middag. 40 mil.

DAG 8 Kiruna – Vilhelmina
Vi startar dagen med frukost och fortsätter vår resa genom 
Lappland söderut mot Vilhelmina. Under dagen passerar vi 
bland annat Gällivare, Arvidsjaur, Sorsele och Storuman. Efter 
en härlig dag smakar det gott med middag på hotell Vilhelmina 
där vi även övernattar. 61 mil.

DAG 9 Vilhelmina – Mora
Efter frukost lämnar vi Vilhelmina och reser vidare genom 
fjällvärlden till Dalarna och Mora. Under dagen för vi stopp 
för fika och lunch. Vi checkar in på Mora Parken Hotell & 
Konferenscenter. Middag på kvällen. 58 mil.

DAG 10  Mora – Hemorten
Vår upplevelserika resa börjar gå mot sitt slut. När vi ätit av 
hotellets goda frukost ger vi oss av mot respektive hemort. Åter 
i Växjö ca 20.00. 62 mil.

• Bussresa 
• 9 övernattningar med frukost
• 9 middagar. 
• Samtliga dagsutflykter    
   enl. program inkl. entré   
   till Nordkapsklippan med 
   Nordkapshallen och dess
   Multivisionsshow samt certifikat.
• Färje och vägavgifter  
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 2.995:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 2

I priset  12.195:-ingår
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Världens vackraste sjöresa 7 dagar, 27/8-2/9 

  

b

Följ med på en 7-dagars sjöresa längs den vackra norska kusten.
Resan går norrut från Bergen till Kirkenes nära den ryska gränsen. 
Längs vägen får du uppleva 34 hamnar och utforska allt från fjordarna 
på vestlandet till den storslagna naturen norr om polcirkeln. 
När du reser i augusti så inkluderar resan segling in i 
Geirangerfjorden. Den djupblå, UNESCO-skyddade fjorden omges 
av snöklädda, majestätiska fjälltoppar, lummig grönska och vilda 
vattenfall. 

DAG 1 Hemorten - Bergen 
Bussen rullar mot Oslo, på vägen dit stannar vi på lämpligt ställe för lunchpaus. 
Vårt flyg avgår tidig eftermiddag Flygresan tar ca 1 timme. Vi landar i Bergen, 
staden mellan de sju fjällen som är utgångspunkten för Hurtigruten. Härifrån 
reser vi vägen upp till Kirkenes. Bergen är en internationell stad full av historia 
och tradition, småstadscharm och atmosfär. Innan vi kastar loss hinner du med att 
upptäcka en del av staden. Sätt dig på någon av uteserveringarna på Bryggen, 
som för övrigt är med på UNESCOs lista över världens kulturarv. Promenera längs 
de smala gränderna med den unika träarkitekturen. Fartyget avgår 20.00, men du 
kan gå ombord redan vid ankomst till hamnen om du så önskar.

Vi installerar oss i våra hytter som ska bli vårt andra hem för 
några dagar. Gemensam middag på kvällen. 

DAG 2 Ålesund och Geirangerfjorden 
Hamnar: Florø, Måløy, Torvik, Ålesund, Geiranger och Molde.
Idag kommer vi till Ålesund som är känd för sin särpräglade 
arkitektur i jugendstil med torn, spiror och fantasifulla 
ornamenter på husfasaderna. Arkitekturen är resultatet av 
den katastrofala branden 1904 då hela centrum eldhärjades 
och stora delar av staden brann ned. Vidare mot det lilla 
samhället Geiranger som ligger längst inne i den spektakulära 
Geirangerfjorden, omgiven av branta fjäll på var sida av fjorden. 
Geirangerfjorden är upptagen på UNESCOs världsarvslista. 
Mittemellan turistatraktionerna Geiranger, Trollstigen och 
Atlanterhavsvegen ligger ligger fjordstaden Molde. Staden som 
är känd som ”Rosornas stad” med sina blomstrande och frodiga 
rosodlingar. Middag på kvällen. 
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DAG 3 Trondheim 
Hamnar: Kristiansund, Trondheim och Rørvik.
Idag besöker vi Norges första huvudstad, den gamla kungastaden Trondheim. 
Med norska mått är Trondheim en storstad, men den har lyckats bevara 
småstadens charm och intimitet. Här finns klosterruiner, imponerande 
träbyggnader, färgrika bryggor och den vackra stadsbron från 1861. Kanske väljer 
du att följa med på en utflykt till Nidarosdomen, Norges nationalhelgedom. Eller 
varför inte en promenad ner till Bryggen och Bybrua. Vi sätter kurs mot nordväst, 
förbi den vackra fyren Kjeungskjær och tusentals små, pittoreska öar, holmar och 
skär. Middag på kvällen. 

DAG 4 Polcirkeln och Lofoten 
Hamnar: Brønnøysund, Sandnessjøen, Nesna, Ørnes, Bodø, Stamsund och 
Svolvær.
Under morgontimmarna korsar vi Polcirkeln. På kvällen ankommer vi Lofoten som 
med sitt läge insprängt bland majestätiska granitklippor och vita sandstränder ofta 
ses som en av resans absoluta höjdpunkter. Det charmiga Lofoten präglas av små, 
pittoreska fiskelägen med en skön, bohemisk atmosfär. Middag på kvällen. 

DAG 5 Tromsö 
Hamnar: Stokmarknes, Sortland, Risøyhamn, Harstad, Finnsnes, Tromsø och 
Skjervøy.
Under natten passerar vi den vackra Trollfjorden och navigerar oss vidare i 
det smala Raftsundet. Efter ett stopp i Harstad, på Norges största ö Hinnøya, 
fortsätter vi via Finnsnes till Ishavsstaden Tromsø för ett lite längre uppehåll. 
Härifrån har många expeditioner till Arktis startat och staden har därför fått 
smeknamnet ”Porten till Arktis”. Kanske passar du på att följa med på en utflykt 
till upplevelsecentret Polaria som bjuder på arktiskt akvarium, sälbassäng, 
utställningar och panoramabio eller så besöker du stadens landmärke, den 
vackra Ishavskatedralen. Kyrkan byggdes 1965 och är utsmyckad med fantastisk 
glasmosaik, rik på färger och symboler. Middag ombord på kvällen. 

DAG 6 Honningsvåg och Nordkap 
Hamnar: Øksfjord, Hammerfest, Havøysund, Honningsvåg, Kjøllefjord, Mehamn, 
Berlevåg och Båtsfjord. 
Seglatsen går vidare norrut genom Magerøysund och efter ett tidigt stopp i 
Hammerfest kommer vi till Honningsvåg, porten till det spektakulära Nordkap. 
Här befinner du dig bara 200 mil från den geografiska Nordpolen. Möjlighet finns 
att följa med på en utflykt till den 307 meter höga Nordkap-platån, där känns 
det verkligen som att du är vid världens ände! Vidare genom samernas Finnmark, 
vi passerar den gamla offerplatsen Finnjerka, en ståtlig klippformation nära 
Kjøllefjord. Middag ombord.

DAG 7 Kirkenes - Hemorten
Hamnar: Vardø, Vadsø och Kirkenes.
Världens vackraste sjöresa närmar sig sitt slut för den här gången, på 
morgonen kommer vi till Kirkenes som ligger längre österut än både Istanbul 

och St. Petersburg, med kort avstånd till den ryska gränsen 
och Kolahalvön. Kirkenes är känd som huvudstaden i 
Barentsregionen och porten till öster. Språken är norska, 
samiska, finska och ryska. Vid lunchtid flyger vi tillbaka mot 
Oslo, flygresan tar lite drygt 2 timmar. Vi äter en gemensam 
avskedslunch på hemvägen och hinner också med en 
eftermiddagsfika innan vi når hemorterna. Åter i Växjö ca 00.30. 
60 mil

• Bussresa Småland-Oslo t/r
• Bro-och vägavgifter 
• Flygresa Oslo-Bergen, Kirkenes-Oslo 
• Flygskatter
• Busstransfer flygplatsen-
   Hurtigrutskajen i Bergen
• Busstransfer Hurtigrutskajen 
   Kirkenes-flygplatsen
• Kryssning 7 dagar med Hurtigruten 
   Bergen - Kirkenes
• Boende i 2-bädds utsideshytt, kat N2
• Helpension ombord (stor frukost-och 
   lunchbuffé, 3-rätters middag. alt 
   buffé
• Lunch dag 7 
• Eftermiddagsfika dag 7
• Reseledarservice 

Enkelhyttstillägg 6.750 :-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 3

I priset  17.990:- ingår
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Nordkap Buss/Flyg 8 dagar, 25/6-2/7 

  

b
En sagolikt vacker resa till Europas utpost mot norr. Midnattssolens, de 
oändliga viddernas, fjällens och renarnas land. Ett minnesrikt besök på 
Nordkapsklippan hör till en av resans höjdpunkter. Utsikten över norra 
Ishavet kommer att bli ett minne för livet! 

DAG 1 Hemorten - Hudiksvall 
På resan norröver passerar vi landskapen Östergötland, Södermanland, Uppland 
och Gästrikland. Vi stannar för både förmiddagsfika och lunch. På eftermiddagen 
stannar vi till i Älvkarleby vid kanten av det framforsande vattnet. Gävle passeras 
strax därefter och på E4:an åker vi vidare norrut till idyllen Hudiksvall, där vi 
checkar in på First Hotel Statt. Gemensam middag serveras och vi får tillfälle att 
bekanta oss med våra medresenärer. Växjö-Hudiksvall 70 mil.70 mil.

DAG 2 Hudiksvall - Luleå 
Vi färdas längs Höga Kusten och njuter av de fantastiska vyerna, kombinationen 
av kustnära berg, djupa skogar och den vackra skärgården som är så speciell att 
UNESCO utsett Höga Kusten till ett Världsarv. Givetvis passar vi på att göra ett 
stopp för kaffe vid Höga Kusten-bron. I Umeå, ”Björkarnas stad”, gör vi en längre 
paus för lunch. Vidare norrut förbi Skellefteå och Piteå och väl framme i Luleå 
väntar middag och övernattning på Comfort Hotel Arctic. 65 mil. 

DAG 3 Luleå - Saariselkä 
Vi inleder dagen med att bekanta oss med världsarvet Gammelstad, innan det är 
dags att uppleva kuststräckan längs norra Bottenviken, som erbjuder en mycket 
vacker natur och bebyggelse. Vi åker förbi Haparanda innan vi når de berömda 
Kukkolaforsarna. Här äter vi en härlig lunch som består av rökt sik och tittar på de 
fantastiska bryggorna där fiskarna står och håvar siken som är på vandring uppför 
forsen. Under eftermiddagen följer vi Torne älv innan vi viker av och passerar finska 
gränsen. Strax norr om Rovaniemi stannar vi vid Polcirkeln för kaffe och här finns 
också en stor shop med allehanda souvenirer och sameslöjd. I Saariselkä blir det 
middag och övernattning på Santas Hotel Tunturii. 56 mil. 

DAG 4 Saariselkä - Honningsvåg 
Idag tar vi lite sovmorgon för ikväll har vi hopp om att få se midnattssolen från 
Nordkapsklippan. När vi passerat finsk-norska gränsen blir det lunchstopp 
i Karasjok. Färden fortsätter via Lakselv och längs Porsangen, en fjord av 
Ishavet, som ger oss en hänförande utsikt. I Honningsvåg checkar vi in på Rica 
Hotel och äter middag innan en av resans många höjdpunkter, ett besök på 
Nordkapsklippan. Tillsammans med turister från stora delar av världen får vi 
uppleva en oförglömlig afton i midnattssolens tecken. Det känns verkligen som 
om man befinner sig i världens ände. Vi får även se på ett fantastiskt bildspel i 
Norkapshallen, innan vi åker tillbaka till hotellet. 51 mil.

DAG 5 Honningsvåg - Alta 
Även idag startar vi lite senare eftersom det blev sent i natt. Vi hinner se oss om 
lite i Honningsvåg innan vi åter följer den vackra Porsangenfjorden. Ett stopp hos 
en silversmed och lunchpaus i Skaidi blir det innan vi når Alta. Här börjar vi med 
att göra ett besök på Alta Museum, vars hällristningar finns med på UNESCOs 
världsarvlista. Thon Hotel Alta blir vårt boende i natt. På kvällen äter vi en 
gemensam middag. 21 mil.

a
DAG 6 Alta - Tromsö 
Efter att vi lämnat Alta blir vårt första stopp samelägret Toften, 
där vi tar paus och tittar på alster som samerna från Kautokeino 
kommer och visar upp. Kanske blir det ett inköp. Dagens 
lunchrast tar vi vid Gildetun Högfjällsmotell, som förutom mat 
bjuder på en magisk utsiktsplats. Nu väntar oss en sagolikt 
vacker etapp! Vi åker utmed Lyngenfjorden och kan göra oss 
beredda med kameran för snart ser vi de delvis snöhöljda 
Lyngentopparna som majestätiskt reser sig mot himlen. Två 
färjeturer väntar innan vi kommer till Tromsö. Här bjuds vi på 
middag och vila på Rica Ishavshotell. 30 mil. 

DAG 7 Tromsö - Kiruna 
Vi gör ett besök i Ishavskatedralen med sin speciella arkitektur 
och sitt fantastiska läge med utsikt över staden. Därefter åker 
vi vidare mot Kiruna, vi njuter av de vackra naturscenerier som 
Nordkalotten har att erbjuda. Vi stannar för lunch vid Björklidens 
fjällstation och när vi kör vidare längs Torneträsk ser vi den 
kända vyn Lapporten. I Kiruna får vi en stadsrundtur - vi ser oss 
om i staden, besöker den vackra kyrkan och får höra om de 
spännande framtidsplaner som väntar Kiruna. Staden står inför 
något som aldrig tidigare genomförts på någon plats i världen. 
När man upptäckte att järnmalmsfyndigheten var mycket 
större än man tidigare trott och att staden därmed ”stod i 
vägen” bestämde man helt enkelt att staden skulle flyttas. 
Från Järnvägsparken 
mitt i staden kan man 
vid klart väder se 
Kebnekaisemassivet. Vi 
bor på hotell Scandic 
Ferrum, gemensam 
middag på hotellet. 40 
mil 

DAG 8 Kiruna - 
Hemorten 
Efter frukost lämnar 
vi hotellet och åker 
till flygplatsen. Vi 
flyger från Kiruna 
under förmiddagen till 
Stockholm Arlanda. 
Väl framme så möter 
vår buss upp och 
vi beger oss hemåt 
igen. Vi stannar för en 
gemensam avskedslunch 
på vägen hem. Åter i 
Växjö ca 20.30. 60 mil. 

• Bussresa
• Flyg Kiruna-Arlanda
• Färje- och vägavgifter
• 7 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 t o m dag 6
• Förmiddagsfika dag 1
• Lunch dag 3 och 8
• Kvällsfika dag 8
• Inträde till Nordkapshallen
• Nordkapcertifikat
• Entré och guidning Alta Museum
• Inträde till Ishavskatedralen
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 2.500:-

Tillägg avbeställningsskydd 250:-

Med reservation för ändrade flygtider

Anslutning enligt linje 1

I priset 10.750:- ingår 
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 Lofoten 8 dagar, 29/6 – 6/7 b

Äventyr i Nord-Norge ! En resa bland fjordar, branta bergsklippor och 
hav. Lofoten – ett av Norger mest vackra och fascinerande landskap! 
Upplevelserna avlöser varandra och ingen dag blir den andra lik i 
detta vackra landskap.

DAG 1 Hemorten - Sundsvall 
Från våra påstigningsorter tar vi oss norrut genom landet. Under dagen stannar vi 
för lunch- och fikapauser. Framåt kvällen når vi dagens mål som är Sundsvall. Här 
avslutar vi kvällen med en gemensam middag. Vi bor på First Hotel Strand. 
Växjö-Sundsvall 80 mil.

DAG 2 Sundsvall - Luleå 
Målet idag är Luleå och vägen dit är både omväxlande och vacker. Vi får nöjet att 
köra över Höga Kusten-bron. Väl framme checkar vi in på Scandic Luleå och äter 
en god middag på kvällen. 52 mil.

DAG 3 Luleå - Narvik 
Färden går längre och längre norrut. Dagens etapp går till Narvik. Vi åker längs 
med Luleälven mot Jokkmokk, fortsätter genom den mäktiga fjällvärlden och 
passerar de stora kraftverken Harsprånget och Porjus, fortsätter sedan mot 
Riksgränsen. Övernattning och middag på Rica Hotel i Narvik. 52 mil.

DAG 4 Narvik - Svolvaer 
Efter frukost går färden vidare i Norges övärld. Snart kommer vi till Ofotfjorden, 
en av de stora fjordarna i norra Norge. Vi följer Ofotfjordens norra sida västerut 
till fiskesamhället Stokmarknes. Här väntar en ny höjdpunkt på vår resa – en 3 ½ 
timmars tur med Hurtigruten. Färden går genom Trollfjorden till Svolvaer, Lofotens 
huvudstad. På kvällen kommer vi till Svolvaer där middag och övernattning väntar 
på Rica Hotel. 23 mil.

DAG 5 Svolvaer  
Nu har vi en fantastisk dag framför oss. Idag skall vi utforska Lofotenöarna ända ut 
till Å, där vägen slutar. Bland annat besöker vi det charmiga fiskeläget Sund och 
Reine ev. entré tillkommer för de som önskar besöka fiskelägren.  
Gemensam middag på kvällen.

DAG 6 Svolvaer - Hemavan 
Efter en tidig frukost måste vi tyvärr säga farväl till Lofoten och åker med färjan 
från Svolvaer till Skutvik.  Därefter fortsätter vi söderut längs E6, förbi Fauske 
till Saltfjället. Vi passerar åter Polcirkeln innan vi lämnar det vackra Norge. 
Framåt kvällen når vi Hemavan, där vi stannar för natten. Vi bor på Hemavans 
Högfjällshotell. Tillsammans äter vi en god middag. 55 mil.

DAG 7 Hemavan - Härnösand 
Efter frukost lämnar vi Hemavan och reser vidare genom fjällvärlden till 
Härnösand. Under dagen stannar vi till för mat och kaffe. Efter en härlig dag äter 
vi en god middag på First Hotel Stadt Härnösand. 50 mil.

I priset  9.695:- ingår

DAG 8 Härnösand - Hemorten 
Vår sista etapp på vår oförglömliga resa till Lofoten går utmed 
kusten söderut mot respektive avstigningsort.Åter i Växjö ca 
21.00. 83 mil.

• Bussresa 
• Hurtigruten, Stokmarknes – 
   Svolvär enkel resa
• 7 övernattningar medd frukost
• 7 middagar
• Samtliga dagsutflykter enl. program
• Färje och vägavgifter
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 2.495:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 2
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 Lofoten - Hurtigruten 7 dagar, 2-8/7  b

I norra Norge, vid Vestfjordens västsida ligger Lofoten. Ögruppen är 
uppskuren av djupa fjordar och trånga sund. Landskapet är dramatiskt 
och bergigt, men har på ön Vestvågö vidsträckta fält och åkrar. 
Mellan Stokmarknes och Svolvaer åker vi med den världsberömda 
Hurtigruten, en resa på drygt 3 timmar. 

DAG 1 Hemorten - Kiruna 
Förväntansfulla lämnar vi våra hemorter och åker mot Stockholm och Arlanda. Vi 
stannar för lunchrast på lämpligt ställe. På förmiddagen går vårt flyg, efter ca 1,5 
timmes flygresa så är vi framme i Kiruna där vår buss och chaufför möter upp oss. 
Vi får en liten rundtur i Kiruna, innan det är dags för incheckning på Scandic Hotell 
Ferrum, där det blir middag och övernattning. 

DAG 2 Kiruna - Svolvaer 
Vi lämnar Kiruna och kör mot norska gränsen längs den vackra Nordkalottvägen 
och utmed Torneträsk. Vi åker förbi de ståtliga fjällmassiven och så småningom 
kommer vi till Abisko Nationalpark, där vi ser den berömda Lapporten. Vi rullar 
vidare och kommer över till Hinnöya, Norges största ö. På vackra slingrande 
vägar längs Tjeldsundet kommer vi till Sortland, en av många pärlor i landskapet 
Vesterålen. Vidare mot Stokmarknes, som är Hurtigrutens hemstad. Vid kajen 
ligger Hurtigrutenmuseet som vi passar på att besöka innan vi stiger ombord 
på Hurtigruten som tar oss till Svolvaer. En fascinerande resa med vackra 
naturscenerier där vi bland annat passerar genom det smala Raftsundet och 
Trollfjorden. På kvällskvisten är vi framme i Svolvaer känd som ”huvudstad” på 
Lofoten. Vi checkar in på Thon Hotel Lofoten där vi ska bo två nätter. Middag på 
hotellet. Ca 38 mil 

DAG 3 Utflyktsdag 
Idag ska vi besöka Lofotens fantastiska örike vid Vestfjordens västsida i norra 
Norge. Vi kommer att se många olika sidor av det historiska Lofoten inramat av 
dramatiska berg, sandstränder och hav. Efter en dag fylld av fantastiska intryck 
äter vi middag på vårt hotell i Svolvaer. 

DAG 4 Svolvaer - Tärnaby 
Efter tidig frukost lämnar vi hotellet för att ta färjan från Lödingen till Bognes, 
en tur på ca 1 timme. Vi färdas vidare på E6 utmed vackra vägar längs bland 
annat Sagfjorden. Vi tar lunchpaus innan vi fortsätter vår resa. Nästa stopp blir 
vid Polarcirkelsenteret, en imponerande anläggning, byggd mitt över polcirkeln. 
Vi tittar på utställningen om Nordnorges kultur och näringsliv och då vi fått våra 
certifikat som bevis på att vi passerat Polcirkeln färdas vi vidare söderut längs 
Saltfjället och Dunderlandsdalen. Vidare mot Mo i Rana, som ligger där Ranaelva 
rinner ut i Ranafjorden. Snart lämnar vi Norge för den här gången och åker ”Blå 
vägen” mot Hemavan Tärnaby. Denna by som är starkt förknippad med våra 
mästerliga skidåkare som vi är stolta över, Ingemar Stenmark, Anja Pärson, Stig 
Strand och Jens Byggmark. Vi bor på Tärnaby Fjällhotell som med sitt natursköna 
läge bara har 50 meter till sjön och Laxfjället börjar utanför dörren. Passa på och 
njut av den höga fjälluften! På kvällen äter vi en gemensam middag. ca 57 mil 

I priset  9.650:- ingår

DAG 5 Tärnaby - Kramfors 
Vi lämnar Tärnaby och rullar vidare mot Kramfors som blir 
dagens mål. Färden går genom det vackra landskapet som 
växlar mellan mjuka dalgångar och storslagen vildhet. Vi dricker 
förmiddagskaffe i Vilhelmina som har en fantastisk utsikt över 
Volgasjön och Blaikfjället. I trakterna av Sollefteå stannar vi för 
lunch, därefter har vi inte långt kvar till hotell Kramm där vi ska 
övernatta. Middag på hotellet. 45 mil 

DAG 6 Kramfors - Uppsala 
Efter en stärkande frukost rullar vi vidare. Vi befinner oss mitt i 
Ådalen, vår reseledare berättar lite om kravallerna på 30-talet 
som förde in Ådalen i historieböckerna. Vid Ångermanälven och 
Högakustenbron gör vi ett stopp för att beundra den vackra 
utsikten. Vidare längs Höga Kusten med dess dramatiska och 
storslagna natur, vi passerar orter som Härnösand, Sundsvall och 
”Glada Hudik”. Vi kommer att stanna till för lunchpaus utmed 
vägen. Sen eftermiddag checkar vi in på centralt belägna First 
hotel Linné i Uppsala. Vi äter en gemensam middag på kvällen. 
Efteråt kan det kanske vara trevligt med en liten promenad i 
staden. 40 mil 

DAG 7 Uppsala - Hemorten 
Innan vi lämnar Uppsala åker vi på en liten tur genom 
staden. Hemresan går hemåt via böljande landskap. Under 
dagen stannar vi för avskedslunch och kaffepaus innan vi når 
hemorterna. Till Vetlanda kommer vi ca 17.00 och Växjö ca 
18.30. 53 mil. 

• Bussresa 
• Flyg Arlanda-Kiruna
• Färje- och vägavgifter
• 6 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 t o m dag 6
• Inträde Hurtigrutenmuseet 
• Lunch dag 6 och 7
• Resa med Hurtigruten 
• Inträde till Polarcirkelcentret 
• Polarcertifikat
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 2.250:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:- 

Anslutning enligt linje 2
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Norge med Hurtigruten  5 dagar, 29/6 – 3/7, 5-9/7, 22 - 26/7, 12 - 16/8

  

b
På denna resa får vi uppleva många sevärdheter i Norge. Rosornas 
stad Molde, Atlanterhavsveien bland öar och skär mot öppna havet, 
”världens vackraste sjöresa” med Hurtigruten till Geiranger och inte 
minst Trollstigen.

DAG 1 Hemorten – Lillehammer
Vår resa börjar på morgonen från våra påstigningsorter. Så snart alla är ombord 
styr vi västerut mot Norge och Kongsvinger. Under dagen stannar vi till för lunch- 
och kaffepauser. Framåt kvällen är vi framme i OS-staden Lillehammer där vi ska 
bo på Radisson Blu Hotel. Växjö-Lillehammar 70 mil.

DAG 2 Lillehammer – Ålesund
 Då vi ätit en rejäl frukost på hotellet fortsätter vi mot nya mål. Vi kör genom 
Gudbrandsdalen och njuter av den vackra Norska naturen. Geiranger, den 
kanske mest kända byn bland de Norska fjordarna står på tur. Hit går alla de fina 
kryssningsfartygen på sin väg längs de Norska fjordarna. Härifrån skall vi åka med 
den berömda ”Hurtigruten” ett kryssningsfartyg i ”miniatyr”. Vi färdas genom den 
trånga Geirangerfjorden och kommer vid ca 18-tiden till Ålesund-Jugendstaden 
vid havet. Här checkar vi in på Quality Hotel Waterfront, och nu smakar en middag 
gott efter en upplevelserik dag. 38 mil.

DAG 3 Ålesund - Molde 
Efter frukost på hotellet, kör vi en stadsrundtur i Ålesund, den charmiga staden 
som domineras av broar och kajer. Den är byggd på tre öar varför havet alltid är 
närvarande. Resan fortsätter nu till Linge där vi färdas längs Trollstigen upp genom 
fjällmassivet. Här befinner vi oss i den totala vildmarken och kan också njuta av 
utsikten av de höga fjällen. Vi avslutar dagen på Quality Hotel Alexandra i Molde. 
Efter middagen finns det möjlighet att mot tillägg följa med på en kvällsutflykt på 
Atlanterhavsveien. 20 mil.

DAG 4 Molde – Hamar
Efter frukost gör vi en liten rundtur i rosornas stad Molde. Uppehållet bland 
de Norska fjordarna är snart slut.Vi åker vidare österut längs Moldefjorden mot 
Eidsvår och Sunnandalsöra.  Genom Sunndalen mot Oppdal och söderut över 
Borrefjällsplatån. Vi färdas vidare till Hamar där vi bor sista natten på Rica Hotel, 
även här äter vi en gemensam middag. 38 mil.

DAG 5 Hamar – Hemorten
Utvilade och mätta efter hotellets stadiga frukost påbörjar vi vår hemresa. Vi kör 
mot Kongsvinger och passerar snart gränsen till Sverige, därefter fortsätter vi till 
våra hemorter. Åter i Växjö ca 20.00. 64 mil.

I priset  5.795:-  ingår

• Bussresa 
• Båtresa Hurtigruten, Geiranger 
   – Ålesund
• Färja Åfarnes – Sölsnes
• 4 övernattningar med frukost
• 4 middagar.
• Samtliga dagsutflykter enl. 
   program. 
• Färje och vägavgifter
• Reseledarservice. 

Enkelrumstillägg 1.495:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 2
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 Inlandsbanan – Hurtigruten 6 dagar, 22 - 27/7 

  

Ab

Få resor erbjuder så mycket spänning, skönhet och 
omväxling som den här. Under resan ser vi höga berg 
och djupa dalar, tät skog och öppna landskap. Vi 
reser med klassiska Inlandsbanan och lika klassiska 
Hurtigruten. Välkomna på en oförglömlig resa! 
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DAG 1 Hemorten - Mora 
Vi startar tidig från våra påstigningsorter och beger oss norrut. Under dagen 
stannar vi till för lunch- och fikapauser. Framåt kvällen når vi Dalarna och Mora. Här 
checkar vi in på Hotel Kung Gösta och avslutar kvällen med en gemensam middag.
Växjö-Mora 57 mil.

DAG 2 Mora - Östersund 
Efter frukost hinner vi ta en titt på Mora som är Siljansbygdens största stad. På 
eftermiddagen stiger vi ombord på Inlandsbanan som ska ta oss norrut mot 
Östersund. Vi passerar bland annat Orsa, Sveg, Åsarna och Brunflo. Under dagen 
stannar tåget till och vi kan stiga av, ta en fika eller bara njuta av norrlandsluften. 
Framåt kvällen når vi Åsarna, här stannar tåget för ett lite längre uppehåll och här 
blir vi serverade kvällens middag. Nu tar snart vår resa med Inlandsbanan slut och 
vi kommer fram till Östersund som ligger vackert beläget vid Storsjön. Vi bor på 
Clarion Hotel Grand. 31 mil.

DAG 3 Östersund - Trondheim 
Vi kan sova ut och efter en god frukost fortsätter vårt äventyr. Idag ska vi resa 
västerut mot Norge och Sør-Trøndelags huvudstad Trondheim. Under vår resa 
passerar vi bland annat Åre och Storlien. Väl framme i Trondheim checkar vi in på 
Britannia Hotell. Eftermiddagen är fri för egna upptäckter i den trevliga staden. 
Trondheim är Norges äldsta stad som grundades redan 997. Här kan vi både 
shoppa, ta en fika eller besöka Nidarosdomen, katedralen som är Norges största 
började byggas 1070. På kvällen träffas vi för en gemensam middag på hotellet. 
26 mil.

DAG 4 Trondheim  - Kristiansund 
Vi startar dagen med en god frukost och därefter går vi ombord på M/S Nordkap, 
Hurtigrutens fartyg. Turen går mellan öar och fjordar och framåt eftermiddagen är 
vi framme i Kristiansund, landskapet Nordmøres huvudstad. Här möter vår buss upp 
och kör oss till Rica Hotel. Gemensam middag på kvällen. 

DAG 5 Kristiansund - Hamar 
Efter frukost sätter vi oss tillrätta i bussen för att åter resa österut. Vi reser via 
sjölandskap vidare in i den vackra fjällvärlden. Under resan passerar vi bland annat 
Dovrefjällplatån, Gudbrandsdalen och Lillehammer. När det passar stannar vi till 
för lunch- och fikapauser. Väl framme i Hamar checkar vi in på First Hotel Victoria. 
Middag på kvällen. 45 mil.

DAG 6 Hamar - Hemorten 
Frukost på hotellet och därefter startar vi vår resa hemåt. Vi reser söderut mot 
Kongsvinger och vidare in i Sverige. Framåt kvällen är vi åter i Växjö ca 20.00 och 
rika på nya upplevelser säger vi tack för denna gång. Hamrar-Växjö 64 mil.    

• Bussresa 
• 5 övernattningar med frukost
• 5 middagar
• Reseledar service
• Färje och vägavgifter
• Inlandsbanan Mora-Östersund
• Hurtigruten Trondheim-
   Kristiansund

Enkelrumstillägg 1.795:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 2

I priset  7.395:- ingår
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 Hurtigruten från Trondheim till Bergen 6 dagar, 18-23/7 

  

Ab

Upptäck Norges vackra kust som ger dig en fantastisk 
naturupplevelse som saknar motstycke. På den här 
resan tar Hurtigruten med dig på ”världens vackraste 
sjöresa”, njut av lugnet och den vackra naturen. 



101

DAG 1 Hemorten - Lillehammer 
Med uppehåll för kaffepaus i Mullsjö passerar vi Västergötland på väg mot 
Värmland och stannar för att äta en välsmakande lunch. Vidare mot Morokulien som 
ligger vid gränsen mot Norge. Nu passar det bra med en fikapaus. Reseledaren 
berättar om de historiska minnen som finns här. Vidare förbi Magnor och upp till 
Elverum där vi gör ett fotostopp. Vi rullar mot Lillehammer som är ett av Norges 
äldsta vintersportmål. Orten stod värd för OS år 1994, men är även känd för sina 
gamla gårdar och den moderna stadskärnan. Radisson BLU Lillehammer hotell blir 
vårt mål för dagen. Middag på hotellet på kvällen. Växjö-Lillehammar 70 mil.

DAG 2 Lillehammer - Trondheim 
Efter en tidig frukost lämnar vi Lillehammer. Vi åker genom den bördiga 
Gudbrandsdalen. Vi åker på vägar där vandraren och jägaren Peer Gynt rörde sig. 
Upplevelser som inte går att beskriva med ord - de måste upplevas! Vi stannar 
till för lunch i Dombås vid Gudbrandsdalens Nationalparkcenter innan färden går 
vidare över Dovrefjäll mot den gamla vallfärdsorten Trondheim. Väl framme ges 
möjlighet att besöka Nidarosdomen samt ta en promenad bland stadens vackra 
trähusbebyggelse ner till Bryggen och Bybrua. Efter incheckning på Rica Nidelven 
Hotel, blir det middag på hotellet. Ca 34 mil.

DAG 3 Hurtigruten Trondheim - Bergen 
Frukost på hotellet. Idag ska vi gå ombord på Hurtigrutens M/S Richard With som 
ska ta oss från Trondheim till Bergen. Vi färdas genom den norska atlantkustens 
storslagna landskap omgivet av mäktiga fjällmassiv och ett fantastiskt örike. På 
kvällen äter vi middag ombord. Efter en lång dag känns det nog skönt att krypa ner 
i sin säng för en god natts sömn. Vi bor i dubbelhytter. 

DAG 4 Bergen 
Frukost på Hurtigruten. Vi har en fantastisk förmiddag framför oss med 
fotografering av de otroliga naturmonumenten. 14.30 kommer vi till Bergen där 
bussen väntar på oss. Vi får en liten rundtur i denna vackra stad som präglas av 
Hansatiden. Bryggen i de gamla Hansakvarteren finns med på UNESCOs lista över 
världens kulturarv. Bergen är Norges näst största stad och ligger omgiven av sju 
pampiga fjäll. Efter rundturen checkar vi in på Comfort Hotel, som ligger i centrala 
Bergen. Vi avslutar dagen med en gemensam middag. 

DAG 5 Bergen - Oslo 
Idag ska vi vidare mot Norges huvudstad. Färden går genom Kvamskogen som 
är ett otroligt vackert område. Naturen är enastående och mycket inbjudande. 
Turen går vidare mot Steindalsfossen som är ett av de mest besökta vattenfallen 
i Norge. Det speciella är att det går en stig under vattenfallet där man kan gå 
torrskodd. Nybyggda Hardangerbron tar oss över Hardangerfjorden. Vi rullar 
vidare mot Eidfjord och upp mot Måbödalens mäktiga stup. Vi stannar till vid 
Vöringsfossen, och kanske även Sysendammen om vädret tillåter. På vår väg över 
Hardangervidda passerar vi vägens högsta punkt 1250 möh, vid klart väder kan vi se 
utsikten mot Hardangerjökulen. Vi kör vidare mot Geilo som är en av Norges största 
vintersportorter. Här passar vi på att äta lunch. Vidare till Gol, Hallingsdalen ner och 

• Bussresa
• Färje- och vägavgifter
• 5 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 t o m 5
• Lunch dag 6
• Hurtigruten Trondheim - Bergen
• Ospecificerad 2-bäddshytt 
• Stadsrundtur i Oslo
• Reseledarservice

Tillägg enkelrum/hytt 3.300:-
Tillägg avbeställningsskydd 150:- 

Anslutning enligt linje 2

I priset  9.495:- ingår

mot den vackra sjön Kröderen - innan vi kommer till Oslo. Här 
checkar vi in på Comfort Hotel Börsparken. Middag på kvällen. 
47 mil  

DAG 6 Oslo - Hemorten 
Efter en god frukostbuffe åker vi på en kort stadsrundtur. 
Vi lämnar Oslo och åker mot Svinesund. Vi stannar till vid 
Svinesundsbron och tar en fika. Vidare mot Uddevalla där vi äter 
en avskedslunch på den gamla anrika badorten Gustafsberg. 
Resan går via E6:an genom Bohuslän och fortsätter mot 
hemorterna. Fikapaus på lämpligt ställe. Åter i Växjö ca 20.30. 
Ca 60 mil. 
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 Oslo 3 dagar, 24-26/7 b
Följ med oss till Norges vackra huvudstad belägen mellan fjord och fjäll. 
Staden med sitt fantastiska läge vid den blänkande Oslofjorden.

Promenera längs huvudgatan Karl Johan som sträcker sig rakt genom 
Oslo och upp till det kungliga slottet. Här hittar du sevärdheter såsom 
Oslos domkyrka och Stortingets riksdagsbyggnad. I hjärtat av staden 
ligger Akershus slott och fästning.
Slå dig ner vid Aker Brygge och njut av atmosfären. Ett trendigt 
hamnområde där du hittar mysiga promenadstråk, restauranger och 
köpcenter.

Under denna resa kommer du bland annat att få besöka 
Vigelandsparken, en unik park med mer än 200 skulpturer som 
designats av konstnären Gustav Vigeland. Vi kommer att se det 
spektakulära Operahuset och även ta en tur upp till Holmenkollen som 
bjuder på en fantastisk utsikt vid klart väder. 

DAG 1 Hemorten - Oslo 
Resan går genom Västergötland och Bohuslän mot Norge. Vi stannar på lämpligt 
ställe för lunchpaus. Till Oslo kommer vi på eftermiddagen och får då en guidad 
tur på det arkitektritade Operahuset, där själva byggnaden i marmor och glas är 
ett konstverk i sig. Därefter checkar vi in på Comfort Hotel Börsparken. Hotellet 
ligger centralt, några få minuters promenad från huvudgatan Karl Johan och Oslo 
centralstation. På kvällen väntar en gemensam middag på en trevlig restaurang i 
närheten. Ca 50 mil 

DAG 2 Oslo 
Efter frukost möter vi vår lokalguide och åker på en tre timmars lång stadsrundtur i 
Oslo med omgivningar. 
Därefter har du egen tid att upptäcka staden. Varför inte strosa ner till Akers Brygge, 
sätt dig på ett café och ”titta på folk”. Området är bilfritt och en träffpunkt för 
”alla”. 
När du blir hungrig så finns det många ställen att välja på, allt från korvkiosk till 
finkrog. Här kan man köpa en påse räkor, sätta sig vid vattnet och njuta den friska 
doften från havet och måsarnas skri.
På kvällen äter vi en gemensam 
middag. 

DAG 3 Oslo - Hemorten 
Idag är det dags att lämna Oslo. 
På vår väg hemåt stannar vi till vid 
Fredrikstens fästning i Halden, där 
vi även passar på att ta en fikapaus. 
Vi når våra hemorter på kvällskvisten 
och har då hunnit med att stanna 
för både lunch och ytterligare en 
fikarast. Växjö ca 21.30. Ca 55 mil. 

• Bussresa
• Bro-och vägavgifter 
• 2 övernattningar med frukost
• Tre-rätters middag dag 1 & 2
• Entré och guidad tur på 
   Operahuset
• Guidad rundtur i Oslo
• Entré till Vikingskipmuseet dag 2
• Lunch dag 3 
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 850 :- 

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Anslutning enligt linje 3

I priset 3.295:- ingår
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Skagen 3 dagar, 22-24/6, 25-27/8

• Bussresa
• Färje- och vägavgifter
• 2 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 och 2 
• Tur med Sandormen
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 2.730:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 3

I priset  3.895:- ingår

Jyllands spets Grenen, Ålborgs charm, det speciella ljuset i Skagen 
som inspirerade Skagenmålarna och att se haven Kattegatt och 
Skagerak mötas är magiskt.
Följ med och upplev den fantastiska naturen på Jylland. 
 
DAG 1 Hemorten - Skagen 
På väg mot Göteborg stannar vi för lunchpaus. Vi åker direkt till färjeterminalen 
för ombordstigning på Stena Lines fartyg, som tar oss till Fredrikshamn. På båten 
äter vi en gemensam middagsbuffé. Vidare med buss till Foldens Hotel i Skagen. 
Hotellet ligger mitt i Skagens centrum, här ska vi bo två nätter. 30 mil. 

DAG 2 Skagen 
Efter frukost åker vi till Jyllands nordspets, Grenen. Sandormen tar oss ut till 
spetsen där Skagerak och Kattegatt möts. Här har man den unika möjligheten att 
stå med ett ben i varje hav. Den vita sanden, ljuset och havets brus ger en skön 
känsla av lugn. Sedan åker vi tillbaka till Skagen, där vi kommer att tillbringa större 
delen av dagen. Vi får en rundtur i byn bland de vackra, gula husen med röda tak 
och den mysiga hamnen med de många fiskebåtarna. Vi åker och tittar på ”Den 
tilsandade kirke”, kyrkan som troligen byggdes på 1300-talet, men idag syns bara 
kyrktornet. Resten av kyrkan ligger begravd i sanddynerna. Vi kör även till Råbjerg 
Mile, den vandrande sanddynen. Under dagen kommer du även få egen hand tid 
att strosa runt och njuta av atmosfären. Kanske besöka något av stadens berömda 
konstmuséer. På kvällen äter vi gemensam middag på hotellet. 

DAG 3 Skagen - Hemorten 
Frukost på hotellet. Egen tid i Skagen innan vi samlas vid bussen för att 
återvända till Fredrikshamn där färjan väntar att ta oss tillbaka till Göteborg. 
Paus för kvällskaffe innan vi når hemorterna. Olika hemkomstider beroende på 
avresedatum/färjetider, 36 mil. 

b

b

© visitdenmark.dk
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Skagerrak Runt 5 dagar, 26-30/7 Ab

”TRE HAV OCH TRE LÄNDER”
Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön på en och samma resa!
Följ med oss till den svenska västkusten, möt de öppna 
vidderna och det hänförande ljuset i Skagen & kryssa längs den 
vackra norska kusten. 
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• Bussresa
• Färje- och vägavgifter
• Stadsrundtur i Göteborg
• 3 övernattningar på hotell med 
   frukost
• Del i 2-bädds utsideshytt med 
   frukost
• 4 middagar (varav 1 är buffé inkl.
   öl/vin/läsk/kaffe ombord)
• Lokalguide i Skagen
• Entré till Skagen Museum
• Tur med Sandormen
• Stadsrundtur med lokalguide i  
   Bergen
• Entré till Hardangervidda 
   Naturcenter
• Lunch dag 5
• Reseledarservice

Tillägg enkelrum/enkelhytt 1.750:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 3

I priset 7.090:- ingår

DAG 1 Hemorten - Göteborg 
På väg mot Göteborg stannar vi för lunchpaus, väl framme får vi en stadsrundtur 
innan vi åker till Hotel Scandic Crown för incheckning. På kvällen äter vi en gemen-
sam middag på hotellet. 30 mil

DAG 2 Göteborg - Skagen 
Efter en tidig frukost beger vi oss till Stena Lines terminal för ombordstigning på 
Stena Lines fartyg som tar oss till Danmark och Fredrikshamn. När vi lämnat hamnen 
kan vi njuta av fina skärgårdsvyer innan vi kommer längre ut på Skagerraks vatten. Vi 
beger oss till Danmarks nordspets där vi tillsammans med vår lokalguide får uppleva 
Skagen. Det blir besök på Skagens museum och därefter väntar en åktur med 
Sandormen över sanddynerna på Grenen där Skagerrak och Kattegatt möts. Framåt 
kvällen åker vi till Hirtshals och går ombord på Fjord Lines kryssningsfartyg som ska 
ta oss över Nordsjön till den norska kusten. Vi installerar oss i våra hytter. På kvällen 
äter vi en buffé där öl, vin, mineralvatten och kaffe ingår. Efter middagen kan du 
koppla av och njuta av bra musik och underhållning. 

DAG 3 Skagen - Bergen 
Tidigt på morgonen kommer fartyget till Stavanger för ett kort stopp. Vi stannar 
kvar ombord och äter frukost. Från däck kan vi njuta av den vackra norska västkus-
ten. Passa på att göra ett besök i tax-free shopen och fynda lite. Tidig eftermiddag 
är vi framme i Bergen, nu väntar en guidad stadsrundtur i denna vackra stad som 
präglas av Hansatiden. Bergen är Norges näst största stad och ligger omgiven av sju 
pampiga fjäll. Vi checkar in på Clarion Hotel Admiral. På kvällen äter vi en gemen-
sam middag. 

DAG 4 Bergen - Drammen 
Efter frukost beger vi oss österut till Eidjord, ett litet samhälle omgivet av mäktiga 
bergsformationer. Här gör vi ett besök på Hardangervidda Naturcenter, vi får infor-
mation om fjorden, dalen och fjället och vi ser också en film om Hardangervidda och 
Eidfjord. Här ges tillfälle att äta lunch. Färden går vidare genom det fascinerande 
norska landskapet och mot kvällen stannar vi i Drammen på Comfort Hotel Union 
Brygge. Middag på hotellet. 45 mil 

DAG 5 Drammen - Hemorten 
Idag är det dags att åka hemåt. På vår väg hemåt stannar vi till vid Fredrikstens fäst-
ning i Halden, där vi även passar på att ta en fikarast. När vi når våra hemorter på 
kvällskvisten så har vi hunnit med att stanna för både avskedslunch och ytterligare 
en fikapaus. Åter i Växjö ca 22.00. Ca 58 mil. 

b
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Legoland 3 dagar, 5-7/7, 28-30/7 

• Bussresa 
• 2 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 och 2
• Entré till Legoland 
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 695:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Barnpris t o m 11 år 2.495:-

Anslutning enligt linje 1

I priset  3.195:- ingår

LEGOLAND® Billund är Danmarks mest kända och älskade nöjespark 
bland barnfamiljer och barn i alla åldrar. Här finns massor av action, 
fart och skoj för hela familjen. Nöjesparken förnyas hela tiden och 
senaste åren har bland annat Star Wars™ och Polar Land blivit 
succéer. Under 2015 landar världens största LEGO® modell på 
LEGOLAND® Billund. Det är den över 20 ton tunga LEGO® Star 
WarsTM X-wing Starfighter. Den är 13 meter lång, 3 meter hög och 
byggd av 5,3 miljoner LEGO® klossar.

DAG 1 Hemorten – Kolding 
Vi reser från våra påstigningsorter under morgonen och låter bussen ta oss ner 
till Malmö och vidare över Öresundsbron till Köpenhamn. Sedan går färden 
västerut över Stora Bältbron till Fyn. På resan över Fyn passerar vi HC Andersens 
stad Odense, sedan över Lilla Bältbron mot vårt slutmål Kolding där vi tar in på 
Comwell Kolding. Kvällen avslutas med gemensam middag. Växjö-Kolding 46 mil.

DAG 2 Kolding
Efter frukost ger vi oss snabbt iväg till dagens mål Legoland. Ett besök på 
Legoland är lika roligt för vuxna som för barn. Vandra runt och beundra små hus 
och praktfulla slott inbäddade i vacker grönska. Här kan du se hela den stora 
världen i miniformat. Efter en heldag på Legoland är vi säkert trötta. Vi återvänder 
till vårt hotell i Kolding där middag väntar.

DAG 3 Kolding - Hemorten  
Efter frukost när bussen står redo för hemfärd känns det skönt att sätta sig tillrätta 
och vila lite. Nu måste vi tyvärr lämna Danmark för denna gång. Vi tar oss åter 
över via Stora Bältbron, Öresundsbron och väl hemma igen hoppas vi att ni haft 
tre roliga dagar.

b

b
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 Bornholm - Östersjöns pärla 3 dagar, 24-26/7, 28-30/8  

• Bussresa
• Färje- och vägavgifter
• 2 övernattningar med frukost
• Förmiddagsfika dag 1
• Middag dag 1 
• Lunch dag 2
• Inträde Hammershus borgruin
• Inträde till en rundkyrka
• Reseledarservice 

Enkelrumstillägg 550:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Anslutning enligt linje 1

I priset  3.495:- ingår

b

b

Välkommen med till Bornholm, ön med de vackra, vidsträckta 
stränderna, den klippiga kusten och den speciella arkitekturen och 
känd för sina många solskenstimmar. Bornholm är kontrasternas ö!

DAG 1 Hemorten - Rönne 
På väg söderut stannar vi för en kaffepaus. Vidare mot Ystad varifrån vi åker med 
någon av Bornholmstrafikens färjor. Under båtturen finns det tillfälle att äta lunch. 
Vid ankomsten till Rönne bekantar vi oss med staden genom en stadspromenad. 
Lite senare på eftermiddagen checkar vi in på Hotel Griffen, som ligger vid havet 
och nära Rönne centrum. På hotellet finns ”Den Bornholmske Diamant Spa” som 
bland annat har fyra olika bastur och en pool med 34-gradigt vatten. Du har fritt 
inträde till detta spa, ev. behandling ska förbokas! På kvällen äter vi gemensam 
middag och efteråt kanske du tar en skön promenad längs havet. 33 mil. 

DAG 2 Bornholm 
Idag ska vi upptäcka Bornholm - kontrasternas, berättelsernas, fantasiernas 
och naturens ö. Här är tätt mellan idylliska små samhällen och fiskelägen där 
rökeriernas karaktäristiska skorstenar sätter sin trivsamma prägel. Vi vandrar 
runt i Hammershus mäktiga borgruin, besöker någon av öns fyra gnistrande 
vita rundkyrkor och färdas längs kustvägen som av många anses vara världens 
vackraste. Lunchstopp gör vi i charmiga Gudhjem, som är byggd på en brant 
sluttning mot havet. Vid Due Odde, en milslång badstrand, får vi tillfälle till ett 
dopp. Tidig kväll är vi tillbaka på hotellet och var och en tillbringar kvällen efter 
eget tycke och smak. 16 mil 

DAG 3 Rönne - Hemorten 
Efter frukost fortsätter vi att utforska ön. Vi besöker Åkirkeby, den enda av 
Bornholms städer som inte ligger vid kusten. Ett stopp blir vid öns högsta punkt, 
Rytterknekten och kanske vågar du klättra upp i utsiktstornet. Vid 
uppehållet i Svaneke, känd för att vara en av Bornholms vackraste 
städer, hinner du både äta lunch och flanera en stund på 
kullerstensgatorna. På eftermiddagen återvänder vi till Rönne 
för att ta båten till Ystad. Därifrån åker vi mot hemorterna 
med uppehåll för fikapaus. Åter i Växjö på kvällskvisten, tid 
varierar beroende på avresedatum och färjetider. 38 mil. 
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Östersjön runt 7 dagar, 16-22/5, 1-7/8, 19-25/9 Ab

På vår resa runt Östersjön kommer en annorlunda värld 
att öppnas för dina ögon. Vi upptäcker de Baltiska 
staterna med dess mångfald och kultur. Vilnius – Litauens 
huvudstad, Riga som också kallas Baltikums Paris. Den 
charmiga och pittoreska huvudstaden Tallinn.
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DAG 1 Hemorten - Karlskrona 
Från våra påstigningsorter styr vi färden mot Karlskrona och Stena Lines färja som 
tar oss till Gdynia i Polen. När vi installerat oss i våra hytter sätter vi oss till bords 
för att avnjuta en god buffé. Därefter kan vi bekanta oss med båten som erbjuder 
både nattklubb och taxfreeshopping.

DAG 2 Gdynia – Kaunas
Efter frukost ombord intar vi våra platser i bussen och fortsätter vår resa genom 
Polen mot den litauiska gränsen. Under dagen gör vi uppehåll för kaffe och lunch-
pauser. Slutmålet för dagen är Kaunas som ligger vackert beläget vid floderna 
Nemunas och Neris. Vi tar in på Park Inn Kaunas och här äter vi en gemensam 
middag. 52 mil.

DAG 3 Kaunas – Riga 
Efter frukost lämnar vi Kaunas och färden går mot Vilnius, Här möter vår lokalgui-
de som tar oss med på en stadsrundtur i ”vår Kungliga stad” som Vilnius betyder. 
Vi promenerar i staden som grundades redan 1323, den är pittoresk och har sma-
la, slingrande gator med många små hantverksbutiker och gemytliga restauranger 
i medeltida källarvalv. Framåt eftermiddagen fortsätter vi vår resa till Lettlands 
huvudstad Riga. Här kommer vi att stanna i två nätter på Albert Hotel. Vi avslutar 
en intressant dag med middag på vårt hotell. 40 mil.

DAG 4 Riga
Efter frukost är det dags att upptäcka Riga från bussen och till fots. Vår lokalgui-
de tar oss bland moderna glas-betongbyggnader som varvas med kyrkor och 
lökkupoler av orientalisk karaktär. I Gamla Stan tittar vi bl a på Pulvertornet och 
Svenskporten från Sveriges Stormaktstid. Eftermiddagen är fri för egna strövtåg. 

DAG 5 Riga – Tallinn
Vi tar farväl av Riga när vi ätit frukost och styr färden mot Tallinn. Vi åker längs 
med den vackra Rigaviken upp till Estland. Väl framme i den estniska huvudstaden 
möter oss en lokalguide för att ta oss med på en stadsrundtur innan vi åker till vårt 
hotell för natten som är Radisson Blu Hotel Olümpia. 30 mil.

DAG 6  Tallinn – Helsingfors
Frukost på hotellet. Vi kommer att ta snabbfärjan över Finska viken mot Helsing-
fors under förmiddagen. När vi anländer till Helsingfors finns tid för egna strövtåg, 
tex shopping innan vi åker ner till Tallink Silja Lines lyxiga färja som skall ta oss 
hem mot Sverige. Ombord bor vi och äter gott. Här finns möjligheter att roa sig 
och även strosa på den berömda gågatan.

DAG 7 Stockholm – Hemorten
Efter en härligt god sjöfrukost anländer vi till Stockholm på morgonen. När alla 
satt sig tillrätta i bussen påbörjar vi vår resa hem mot respektive avstigningsplat-
ser. Stockholm-Växjö 44 mil.

b

Pris 16-22/5:   6.895:-
Pris     1-7/8:   7.295:-
Pris 19-25/9:   6.895:-

• Bussresa
• Färje-, bro och vägavgifter
• 6 övernattningar i tvåbäddsrum/hytt
• Middag dag 1 t o m dag 6
• Frukost dag 2 t o m dag 7
• Samtliga guidade stadsrundturer 
   enl. program (entréer ingår ej).
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.995:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 4

I priset  ingår
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Skördeweekend på Åland  3 dagar, 18-20/9  

Skördefest har arrangerats många år i rad och besöksantalet bara 
ökar. Ålänningarna går man ur huset och festen lockar besökare från 
fastlandet och Sverige. Varför? Hemligheten med succén är miljöerna, 
människorna och maten. Följ med och få en Åländsk upplevelse! 

DAG 1 Hemorten - Grisslehamn  
Vi reser norrut och tar fikapaus vid passande ställe. Under eftermiddagen anländer 
vi till Grisslehamn där vi 15.00 åker över till Åland med Eckerö Linjens familjära 
och trevliga fartyg. Fartyget är lagom stort; med restauranger, bar, cafeteria och 
taxfreebutik. Vi äter det populära Skärgårdsbordet ombord, innan vi efter två 
timmar landstiger på Eckerö. Bussen kör nu mot Mariehamn och här bor vi på 
Hotell Savoy. En kvällspromenad i Mariehamn är inte helt fel, centrum är nära från 
hotellet. 60 mil. .

DAG 2 Åland 
Vår lokalguide möter upp för att vara med oss på skördeutflykten på Åland. Vi 
kommer att besöka minst tre olika gårdar, beroende på hur vår tid räcker till, där 
vi kan handla varor som är odlade eller framställda på ön. Det blir också chans till 
att uppleva den Åländska landsbygden och skärgården. Möta jordnära människor 
i härliga miljöer, det är grönt, lokalt och folkligt, festligt och en ren njutning. Det 
är ett naturtroget folk vi möter, det är rejält och bra tilltaget. Maten vi kommer 
att äta är en ren njutning! Ålänningarna är enormt duktigt på att tillreda och få en 
finess på maten. Till lunch får vi en god soppa, hembakt bröd, Ålandspannkaka 
och kaffe på Soltuna Restaurang på Getabergen. Efter en trevlig rundtur med 
härliga besöksmål är vi tillbaka i Mariehamn och vårt hotell. Efter middagen har vi 
Mariehamn framför oss om det är någon som önskar ta en kvällspromenad. 6 mil. 

DAG 3 Grisslehamn - Hemorten  
Under förmiddagen har vi egen tid innan vi åker till Eckerö för påstigning 
13.30 på Eckeröfärjan. Under båtresan mot Grisslehamn samlas vi ombord för 
en gemensam lunch i Kafé Kärringsund. Väl iland fortsätter sedan färden mot 
Småland med stopp på lämpligt ställe. Tillbaka i Växjö ca 23.00. 60 mil.

b

• Buss- och båtresor
• 2 övernattningar med frukost
• Lunch dag 1, 2 och 3
• Lokalguide dag 2
• Middag dag 2
• Besök enl program
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 950:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Anslutning enligt linje 2

I priset  3.150:- ingår
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Helsingfors 3 dagar,  3-5/4, 14-16/5, 31/8-2/9 Ab

Välkommen, Tervetuloa Helsinkiin!
Staden har en obestämd charm kryddad med influenser från Sverige, 
Ryssland och kontinenten. Strosa runt på Salutorget med all sin 
färgprakt, fullt av dofter och delikatesser från världens alla hörn. 

DAG 1 Hemorten - Stockholm 
Bussen tar oss till Värtahamnen i Stockholm, där Silja Lines kryssningsfartyg väntar 
för en underbar tur genom skärgårdarna i Sverige och Finland. Båten avgår 17.00, 
senare träffas vi i matsalen för att njuta av smörgåsbordet inkl öl/vin/vatten. Efter 
måltiden är kvällen fri att roa sig på egen hand. Övernattning i luftkonditionerade 
hytter med dusch/wc. 44 mil.

DAG 2 Helsingfors 
Stor frukostbuffé ombord innan vi lägger till vid Södra Hamnen - 
Olympiaterminalen. Dagen är fri för egna strövtåg. Om du vill kan du 
förhandsboka en sightseeing i Helsingfors (bokas samtidigt som du bokar 
din resa). Finlands huvudstad är en härlig plats, inte minst för de som är 
shoppingsugna. De stora varuhusen och affärerna har mycket att erbjuda i alla 
smakriktningar. Kanske väljer du att promenera omkring i något av de större 
varuhusen Sokos, Stockmanns, Kiseleffs basar eller Kämp Gallerian. Här finns 
kända kvalitetsmärken och klassiker som Arabia, Hackmann, Marimekko och Artek. 
Det finns också ett stort urval restauranger i olika stilar att välja bland. Nya krogar 
öppnas titt som tätt. Förutom god mat och bra shoppingmöjligheter så finns det 
också tillfälle att besöka något av stadens museer eller konstgallerier. 17.00 finsk 
tid avgår fartyget från Helsingfors och nu väntar ännu en trevlig kväll ombord. 
Titta gärna in i de olika butikerna, ta ett dopp i poolen eller koppla av med ett 
glas öl i den trivsamma puben. Eftersom vi angör Åland, som står utanför EU:s 
skatteområde, finns taxfreeförsäljning ombord. Det finns flera olika restauranger 
att välja bland och i dansbaren är det levande musik och nattklubbsstämning.

• Buss- och båtresor
• 2 nätter i vald hyttkategori
• Smörgåsbord inkl dryck dag 1
• Frukost dag 2 och 3

Barn 6-11 år 305:- i rabatt
Barn 12-17 år 230:- i rabatt
Minimiålder utan målsman: 18 år 
Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Mot tillägg vid förbokning:
Middagskupong dag 2: 353:-
Sightseeing i Helsingfors 233:-

Anslutning enligt linje 2

I priset  från 995:- ingår

DAG 3 Stockholm - Hemorten 
Vi äter frukost innan vi anländer till Värtahamnen 09.30. Efter 
uppehåll för lunch är vi tillbaka i Växjö ca 16.30. 44 mil.

Övrigt

Utresa 3/4
 4 PERS    3 PERS      2 PERS  1 PERS
B- hytt        1195        1295        1395  1695                 
A- hytt        1295        1395        1495  1895

Utresa 14/5
 4 PERS    3 PERS      2 PERS  1 PERS
B-hytt       1095        1195        1295  1595                 
A-hytt    1195        1295        1395    1695

Utresa 31/8
 4 PERS    3 PERS      2 PERS 1 PERS
B-hytt      995           1095        1195  1395                 
A- hytt   1095         1195        1295 1495



112

• Buss- och båtresor
• 2 nätter i vald hyttkategori 
• Smörgåsbord dag 1
• Frukost dag 2 och 3 

Barn 6-11 år 255:- i rabatt
Barn 12-17 år 180:- i rabatt
Minimiålder utan målsman: 18 år

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Mot tillägg vid förbokning:
Middagskupong dag 2: 270:-
Sightseeing i Tallinn 146:- 

Anslutning enligt linje 2

I priset från 995:-  ingår

Tallinn 3 dagar, 3-5/4, 14-16/5, 31/8-2/9 Ab

Följ med till Tallinn och njut av den gamla Hansastaden. Du finner 
vackra vyer, imponerande gamla hus, kullerstensgator, konst- och 
designgallerier, mysiga caféer och antikaffärer. Besök guldkornet 
Gamla Stan, Nordens bäst bevarade stadsdel. Besök Domberget 
med den fantastiska utsikten över stan. Den rökelsefyllda Alexander 
Nevskij-katedralen skapar en magnifik stämning. Europas mest 
spännande museum hittar du nu i Flyghamnen. Tallinn är full av 
överraskningar! 

DAG 1 Hemorten - Stockholm 
Med avbrott för lunchpaus går färden mot Stockholm och Värtahamnen där Tallink 
Siljas kryssningsfartyg väntar. Hytterna är utrustade med dusch/wc och samtliga 
2-bäddshytter har sängar på golvet. För övrigt har fartyget många trivsamma 
utrymmen. Kanske lockar ett bad i bubbelpoolen eller ett besök i bastun innan 
vi träffas för gemensam middagsbuffé. Lite senare kan vi se en underhållande 
show, innan det blir dans till levande musik. Butikerna ombord är välfyllda med 
allt vi kan tänkas behöva och lite till. På kvällen låter vi oss väl smaka av den stora 
middagsbuffén. 44 mil.

DAG 2 Tallinn 
Vi äter frukostbuffé ombord. Idag har du en heldag i Tallinn, 
staden som är full av överraskningar och imponerar med 
utmärkta restauranger, historiska skatter och ett spännande 
nöjesliv. Upptäck den historiska Hansastaden på egen hand eller 
boka en sightseeing i förväg (bokas när du bokar resan). Tallinn 
eller Reval som den hette tidigare, var Sveriges tredje största 
stad under lång tid och här kan vi känna historiens vingslag. 
Strax utanför staden finns ruinerna av ett kloster som grundats 
av Birgittinerorden i Vadstena. Bekanta dig med det medeltida 
Tallinn, besök Gamla stan och Domberget med en fantastisk 
utsikt över staden. 

Titta gärna in på bakgårdarna, här gömmer sig små butiker med 
hantverk och allsköns kuriosa, antikaffärer och caféer. Bärnsten, 
kristall och stickat i härliga mönster och färger är andra klassiska 
produkter. På Virugatan, som är Tallinns främsta shoppinggata, 
har flera designers öppnat eget och här hittar vi även butiker 
med bland annat märkeskläder. 17.45, lokal tid, avgår vårt 
kryssningsfartyg från Tallinn och efter en innehållsrik och 
spännande dag väntar ännu en trivsam kväll ombord. 

DAG 3 Stockholm - Hemorten 
Stor frukostbuffé med utsikt över skärgården - ett härligt sätt att 
börja dagen på! Vid ankomsten till Stockholm väntar vår buss för 
återresa mot hemorten. Vi gör uppehåll för lunch och är tillbaka 
i Växjö ca 18.00. 44 mil. 

Övrigt

Utresa 3/4
 4 PERS    3 PERS      2 PERS  1 PERS
B-hytt      1295        1395        1495   1995                 
A-hytt      1395        1495        1695  2395
 
 Utresa 14/5
 4 PERS    3 PERS      2 PERS  1 PERS
B-hytt       1195        1295        1395   1695                 
A-hytt    1295        1395        1495 1995
 
 Utresa 31/8
 4 PERS    3 PERS      2 PERS  1 PERS
B-hytt        1095        1195        1295     1395                 
A-hytt         1195        1295        1395   1495
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Låt Riga överraska dig! En charmig och pittoresk stad som osar 
romantik. Med en landsbygd fylld av vackra slott, herrgårdar och 
palats. Lettlands huvudstad lockar fler och fler besökare från Europa. 
Välvårdad och vacker med Gamla stan som världsarv. Strosa runt 
bland butiker och mysiga caféer. En riktigt mysig stad som har allt du 
kan önska dig. 

DAG 1 Hemorten - Stockholm 
Bussen tar oss till Frihamnen i Stockholm, där Tallink Siljas kryssningsfartyg väntar 
för en härlig tur. Båten avgår 17.00. Kanske börjar du kvällen på bästa sätt och 
slappnar av i relaxen innan vi senare under kvällen träffas i bufférestaurangen för 
att njuta av en riklig middagsbuffé. Efter måltiden är kvällen fri att roa sig på egen 
hand. Övernattning i luftkonditionerade hytter med dusch/wc. 44 mil. 

DAG 2 Riga 
Stor frukostbuffé ombord innan vi ankommer Riga. Nu kan du välja om du vill ta 
dig runt på egen hand och upptäcka denna charmiga stad som har allt du kan 
önska. Eller om du vill förboka en sightseeing där du får en guidad tur genom 
Lettlands huvudstad (förboka när du bokar din resa), Vi kan rekommendera 
ett besök i saluhallarna som är inrymda i enorma zeppelinarhangarer från 
mellankrigsåren. Där finns allt och lite till att fynda. Den som väljer att stanna kvar 
i Gamla stan kan strosa runt i vacker miljö och njuta av pampiga hus och kyrkor i 
en förundrande arkitektur. Där finns också gatuförsäljare som har fina smycken i 
bärnsten, träprodukter och stickade varor till salu. Lunch äter du på någon av de 
många mysiga restaurangerna. Sedan väntar en trevlig kväll på det fina fartyget. 
Upplev någon färgsprakande show, dansa till senaste klubbmusiken och äldre 
klassiker. Eller njut av kvällen på soldäck. I tax-free butiken hittar du många olika 

drycker men du kan även botanisera bland ett stort antal 
parfym- och kosmetikaprodukter. 

DAG 3 Stockholm - Hemorten 
Under frukosten har vi vacker skärgård att vila ögonen på. När 
vi är åter i Stockholm väntar återfärden mot Småland. Under 
hemresan gör vi paus för lunch och är åter i Växjö ca 17.30. 
44 mil.

Riga - Baltikums Paris 3 dagar, 3-5/4, 13-15/5, 31/8-2/9 Ab

• Buss- och båtresor
• 2 nätter i vald hyttkategori
• Middagsbuffé dag 1
• Frukost dag 2 och 3

Barn 6-11 år 255:- i rabatt
Barn 12-17 år 180:- i rabatt
Minimiålder utan målsman: 18 år

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Mot tillägg och förbokning:
Middagskupong dag 2: 270:-
Sightseeing i Riga: 148:-

Anslutning enligt linje 2

I priset  från 995:- ingår
Övrigt

Utresa 3/4
 4 PERS    3 PERS      2 PERS  1 PERS
B-hytt      1295        1395        1495   1995                 
A-hytt      1395        1495        1695  2395
 
 Utresa 13/5
 4 PERS    3 PERS      2 PERS  1 PERS
B-hytt       1195        1295        1395   1695                 
A-hytt    1295        1395        1495 1995
 
 Utresa 31/8
 4 PERS    3 PERS      2 PERS  1 PERS
B-hytt        1095        1195        1295     1395                 
A-hytt         1195        1295        1395   1495
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Oslo - Köpenhamn 3 dagar, 31/5-2/6, 23-25/8  

  

Ab

Vi njuter av våra grannländer på en lillsemester där vi får se både Oslo 
och Köpenhamn! Oslo, en unik blandning av modern storstad och stora 
sköna naturområden. Detta är också Skandinaviens äldsta huvudstad 
som grundades 1048 av Harald Hårdråde. Upplev den danska 
gemytligheten i Köpenhamn. Här känner du dig lätt hemma även om du 
besöker staden för första gången. Den fascinerar med sin spännande, 
moderna arkitektur. Att döma av antalet stjärnor som Michelinguiden 
har tilldelat stadens restauranger är Köpenhamn också Nordens 
gastronomiska huvudstad. Efteråt vet du vad ordet dejlig innebär för 
dig. 

DAG 1 Hemorten - Oslo 
Resan går genom Västergötland och Bohuslän mot Norge. Vi stannar på lämpligt 
ställe för lunchpaus. Till Oslo kommer vi på eftermiddagen och åker då på en 
stadsrundtur. Därefter checkar vi in på Comfort Hotel Börsparken. Hotellet ligger 
centralt, några få minuters promenad från huvudgatan Karl Johan och Oslo 
centralstation. På kvällen väntar en gemensam middag på en trevlig restaurang i 
närheten. Växjö-Oslo 50 mil 

DAG 2 Oslo - Köpenhamn 
På morgonen väntar hotellets goda frukostbuffé på oss. Därefter egen tid att 
upptäcka Oslo! Norges härliga huvudstad bjuder på kultur, nöjen och vacker natur. 
Oslofjorden går rakt in i staden och ger en skönhetsupplevelse av stora mått. På 
eftermiddagen samlas vi igen för att gemensamt åka till hamnen och gå ombord 
på DFDS Seaways kryssningsfartyg mot Köpenhamn. Vi installerar oss i bekväma 
2-bädds insideshytter med golvstående sängar. Passa på och njut på soldäck under 

• Buss- och båtresor
• Bro-och vägavgifter 
• 1 övernattning på hotell i Oslo
• 2 x Frukostbuffé
• Trerätters middag på restaurang 
   dag 1
• Middagsbuffé inkl 1 glas öl/vin 
   dag 2
• Del i insides 2-bäddshytt 
• Rundtur i Oslo
• Rundtur i Köpenhamn
• Reseledarservice

Minimiålder utan målsman 18 år
Tillägg för enkelrum/enkelhytt 750:-
Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Anslutning enligt linje 3

I priset  2.495:- ingår

utseglingen i den vackra Oslofjorden. Ta en paus och njut av 
livet ombord! Koppla av en stund i relaxavdelningen med pool 
och jacuzzi, innan du gör dig redo för kvällens gemensamma 
buffémiddag ombord. Ta en fika med gott kaffe i caféet, lyssna 
på skön livemusik och dansa hela natten. Kudden och hytten är 
inte långt borta när du känner dig nöjd med dagen. 

DAG 3 Köpenhamn - Hemorten 
Starta dagen med utsikt över Öresund och njut av en läcker 
frukostbuffé. Vi lägger till i Köpenhamn strax innan kl 10.00 
på förmiddagen. I denna härliga stad med kontinental känsla 
finns förstås mycket att se och göra. Vi åker på en stadsrundtur 
och får bekanta oss närmare med Köpenhamn som trots sin 
storlek har kvar den härliga småstadskänslan. Tid finns även 
att på egen hand strosa runt , äta lunch, shoppa och uppleva 
Köpenhamns välkända puls. Sen eftermiddag åker vi hemåt 
igen via Öresundsbron. Fikapaus blir det innan vi framåt kvällen 
når våra hemorter igen. Åter i Växjö ca 20.00. 25 mil.
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Var och en som försökt sig på att planera 
en gruppresa inser snabbt att det är en 
omfattande uppgift. Rätt snart dyker det 
upp rader av frågetecken. Körtid mellan 
olika platser? Var är det lämpligt att 
rasta? Sevärdheter? Kringarrangemang? 
Krävs det bokning och vad kostar det?

Nilsbuss och Ramkvillabuss rätar ut 
frågetecknen! Åtskilliga aktiviteter måste 
förberedas och många kontakter ska tas. 
Vi har kontakterna, vi har erfarenheten, 

kunskapen och överblicken. Framför 
allt har vi mycket bra avtalspriser med 
hotellen, efter många års samarbeten. 
Därför tar vi gärna hand om hela 
arrangemanget, från planering till 
genomförande, givetvis i samråd med 
beställaren, så att det verkligen blir 
ett resepaket som passar till just den 
specifika grupp som det gäller.

Det bästa beviset på att våra ambitioner 
med det lilla extra uppskattas, är det 

faktum att många företag återkommer 
år efter år. Något som är populärt är 
bland annat att vi har extra benutrymme 
och att man ombord kan surfa på 
internet.

Plocka en godbit ur detta reseprogram 
eller låt oss ordna en specialresa till er. 
Vi anstränger oss för att din resa ska bli 
en minnesvärd upplevelse. För vi kan 
det här – vi har kört folk i över 90 år!

Beställningstrafik – för dig som vill resa med egen grupp!

Ålandskryss med Birka Cruises 2 dagar, 30/4-1/5, 14-15/5, 29-30/9, 24-25/11 Ab
Ta en paus från vardagen och njut av en 22-timmarskryssning med 
M/S Birka. Även om sommaren inte riktigt har hunnit komma till oss, 
så kan du uppleva den här! Sol- och pooldäck är ett 1500 
kvadratmeter stort fartygsdäck enbart till för sol, bad och avkoppling. 
Här finner du inglasat soldäck med bastu, pool, jacuzzis, barer, 
solstolar, palmer, scen och dansgolv. Här finns tre artificiella solar, 
identiska med riktigt solljus men där man filtrerat bort 90% av den 
mindre vänliga UV-strålningen. Oavsett väder kan du sola och bada 
året om, här är det alltid 27 grader varmt! Vill du också ha en spa-
behandling går du till Aqua Spa som ligger i fören på samma däck. 
Följ med och njut! 

DAG 1 Hemorten - Åland 
Vi tar kafferast på vår väg mot Stockholm. Vid ankomsten till huvudstaden åker vi 
direkt till Stadsgården och vårt kryssningsfartyg som avgår 18.00. På kvällen får 
du avnjuta smörgåsbordet, medan fartyget sakta glider fram genom Stockholms 
inre skärgård. Mätta och belåtna har vi sedan tid att gå på upptäcktsfärd i detta 
upplevelseparadis. Koppla av med ett besök på fartygets inglasade soldäck. 
Kanske ett dopp i poolen eller ett spa-besök lockar. Dessutom finns nattklubbar, 
shoppingtorg och mycket mer att utforska. För den som gillar att dansa finns 
tillfälle i både diskoteket och nattklubben. Birka är en trevlig kryssningsbåt som 
passar hela familjen. Den tillfredsställer alla sinnen och man somnar gott i de 
bekväma hytterna. 44 mil.

DAG 2 Åland - Hemorten 
Det stora frukostbordet lockar liksom kanske en morgonpromenad i Mariehamn. 
Tidigt svensk tid lämnar vi Åland och vi bjuds på underbara vyer i skärgården. 
Blir du hungrig finns det olika restauranger och caféer att välja på. Idag hinner vi 
djupdyka i både pool och ”shoppingparadis” där man kan handla allt från kläder 
och presentartiklar till traditionella taxfree-varor (skattemässigt står Åland utanför 
EU). Efter 6,5 timmar når vi Stockholm där bussen väntar för färd mot Småland. Vi 
gör paus för kvällskaffe och är i Växjö ca 23.15. 44 mil.

• Buss- och båtresor
• 1 natt i vald hyttkategori
• Smörgåsbord inkl öl/vin/läsk
• Frukostbuffé

Barn 0-5 år 385:- rabatt
Barn 6-15 år 190:- rabatt

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Minimiålder utan målsman 23 år 

Anslutning enligt linje 2

I priset  från 495:- ingår

Övrigt

Pris               Insides    utsides 
4-bädd         495:-         595:-                                                 
3-bädd         545:-         645:-   
2-bädd         595:-         695:-       
1-bädd         795:-         995:-

Kvalité
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Julmarknadsresor 2015

Gör ett avbrott i vardagen och häng med på en underhållande teaterresa!  
Ramkvillabuss & Nilsbuss bevakar Sveriges teater- och nöjesscener och 
ordnar färdiga paketresor till de populära föreställningarna. Håll utkik på våra 
hemsidor, www.ramkvillabuss.se och www.nilsbuss.se för senaste nytt!

Teaterresor

Även 2015 blir det ett antal resor till olika julmarknader i Tyskland och 
Sverige. De kommer att presenteras utförligare längre fram i år, så håll gärna 
utkik på vår hemsida. I Tyskland besöker vi Rostock, Lübeck, Hamburg, 
Bremen, Stade, Berlin, Schwerin och Celle. Gdansk i Polen har också en 
trevlig julmarknad likaså blir det även 2015 en hemlig, 4-dagars till en stad 
med ca 140 olika julmarknadsstånd. I Sverige besöker vi både Göteborg 
och Stockholm på flerdagarsresor samt ett antal dagsturer till närliggande 
julmarknader. Nytt för 2015 blir en resa över julhelgen på 4 dagar till 
Hälsingland
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Midnattssolens land 10 dagar, 22/6-1/7 b

DAG 1 Hemorten - Hudiksvall 
Vi åker från hemorten och stannar för kaffe i trakten av Tranås. Resan fortsätter och 
vid lunchtid är vi framme i trakten av Västerås där vi äter lunch på egen hand. Under 
eftermiddagen passerar vi Södermanland och fortsätter förbi Gävle och stannar 
därefter för paus. Vi fortsätter den sista biten till Hudiksvall och efter incheckning på 
First Hotel Statt. Alla kvällar under resan serveras middagar på våra hotell. 71 mil.

DAG 2 Hudiksvall - Älvsbyn 
Efter frukost fortsätter resan till Högakustenbron, hängbron över Ångermanälven 
som är ett populärt besöksmål. Efter en paus åker vi vidare till Umeå, Västerbottens 
residensstad och en populär universitetsstad, där vi stannar för lunch på egen 
hand. Sedan åker vi utmed kusten till Skellefteå, ofta kallad för ”Guldstaden” där vi 
pausar. På kvällen är vi framme vid Älvsbyn, ”Norrbottens pärla” vid Pite älv och vi 
bor på Polar Hotel. 74 mil.

DAG 3 Älvsbyn - Kiruna 
På Jokkmokks Tenn får vi en intressant visning av deras produktion av det gedigna 
och gamla hantverket av samiska smycken och bruksföremål. Efteråt är det fritt 
fram att handla i butiken och det serveras också kaffe. I Jokkmokk blir det lunch på 
egen hand. På vägen till vårt hotell i Kiruna gör vi ett stopp på Porjus kraftstation. 
Här får vi en visning i den gamla kraftstationen. När den byggdes 1915 fick den 
stor uppmärksamhet på grund av sitt läge och för sin, på den tiden, avancerade 
byggteknik. Efteråt fortstätter vi till Kiruna och under tiden kan vi njuta av den 
vackra naturen som passera revy. Vi är framme tidig kväll och något mörker senare 

behöver vi inte uppleva här i det exotiska Lappland. Vi bor på 
centrala Hotel Camp Ripan i två nätter. 56 mil. 
DAG 4 Kiruna 
I dag blir det upplevelser i Kiruna och Jukkasjärvi. Nya och 
spännande framtidsplaner för Kiruna väntar då många och 
viktiga byggnader ska flyttas för att ge plats åt gruvdrift. Vi blir 
guidade i en autentisk gruvmiljö där utställningar, bildspel och 
multimedia visar gruvbrytning och tillverkning av järn och stål. 
En av resans många höjdpunkter är Nutti Sami Siida Sameviste 
i Jukkasjärvi. Här strövar renar omkring och vi får se och höra 
om renskötsel samt besöka den genuina bosättningsplatsen. 
Vi blir bjudna på lunch med samiska läckerheter. I Jukkasjärvi 
kyrka gör vi också ett kort besök. Efteråt åter till Kiruna och 
hotellet. För dem som önskar se midnattsolen ordnar vi en 
busstur upp på berget Luossavaara, den bästa platsen att se 
detta fenomen, då solen under ett dygn aldrig befinner sig 
helt under horisonten. Här på toppen är det också utsikt över 
Kiruna stad, LKAB-gruvan och den vackra fjällkedjan. 4 mil. 
Efteråt åter till Kiruna. För dem som önskar se midnattssolen 
ordnar vi en busstur upp på berget Luossavaara, den bästa 
platsen att se detta fenomen då solen under ett dygn aldrig 
befinner sig helt under horisonten. Här på toppen är det 
också utsikt över Kiruna stad, LKAB-gruvan och den vackra 
fjällkedjan. 4 mil. 

Är du hjälplöst förälskad i norra Sverige och Norge? Vill du 
uppleva Midnattssolen? Är du nyfiken på en härlig långresa 
med buss? Här är resan som tar dig till kända och okända 
platser i vårt avlånga land med möjligheter att utforska 
Lappland - ”Europas sista vildmark”. Många som åkt med 
Ramkvillabuss till Jokkmokks marknad och upplevt landskapet 
i vinterskrud har önskat en sommarresa hit. Här är den - plus 
att det också blir upplevelser i Norge där naturen är så 
faschinerande och vacker...det är bara att packa väskan och 
följa med! 
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DAG 5 Kiruna - Narvik 
Vi lämnar Kiruna och Lappland och sätter kurs mot Narvik. Men först besöker vi 
Björkliden där vi har en hänförande utsikt över sjön Torneträsk och den mäktiga 
Lapporten med topparna Tjuonatjåkka och Nissuntjårro. Vi åker vidare och nästa 
stopp blir vid Riksgränsen, världens nordligaste skidort. Här föddes den moderna 
skidåkningen i början av förra seklet. Här finns också en hållplats på Malmbanan. 
Vi fortsätter till Narvik som bjuder på dramatiska naturupplevelser med höga 
bergstoppar och vackra fjordar. Platsen växte upp omkring hamnen som används 
för utskeppning av järnmalm från gruvorna i Kiruna. Vi övernattar på nya Rica 
Hotel Narvik som har en ovanlig arkitektonisk form som tornar upp sig med 
18 våningar och erbjuder en fantastisk utsikt över staden, Ofotfjorden, berget 
Dronningen och de omgivande bergen. Trevlig miljö väntar för kvällens middag. 
Om vi har tur kan vi återigen uppleva midnattssolen här i Narvik. 20 mil. 

DAG 6 Narvik - Mo i Rana 
Resan fortsätter söderut utmed den vackra kuststräckan i Nordnorge. Vi passerar 
Saltdalen, Lönsdalen och kommer till Polcirkeln. Vi besöker Polarsirkelsenteret, en 
imponerande anläggning, byggd mitt över polcirkeln. Vi tittar på utställningen om 
Nordnorges kultur och näringsliv och efteråt fortsätter vi vidare längs Saltfjället 
och Dunderlandsdalen. Vi kommer till Norges nationalpark Saltfjellet-Svartisen 
och här kan vi se glaciärer som egentligen är två olika, Västra och Östra. Snart är 
vi i Mo i Rana, som ligger där Ranaelva rinner ut i Ranafjorden. Orten är känd för 
racerbanan Arctic Circle Raceway och brukar också kallas för Polcirkelstaden. Vi 
får incheckning på Rica Meyergården. Innan läggdags kanske en promenad till 
Moholmen för att studera den gamla trähusbebyggelsen som finns kvar. 43 mil. 

DAG 7 Mo i Rana - Namsos 
Ny dag i Norge och vi får en skiftande blick av det vackra landskapet när bussen 
rullar söderut. Ena stunden passerar vi djupa fjordar för att i nästa stund rulla fram 
mellan bergen. Med stopp för lunch kommer vi via Grong kommer vi till Namsos 
som ligger längst in i Namsenfjorden, där laxälven Namsen har sin mynning. 
Staden som grundades 1845 består mest av trähus och har brunnit tre gånger i 
sin relativt korta historia. Tredje gången var under andra världskriget när staden 
bombades av tyska flygplan den 20 april 1940. Här finns de stora skogarna 
som har gjort att orten har haft flera sågverk men idag är det endst ett av elva 
ursprungliga kvar. Vi tar in på Rica Rock City Hotel för övernattning. 33 mil. 

DAG 8 Namsos - Röros 
Efter frukost beger vi oss till Trondheim, Norges första huvudstad, för besök i den 
mäktiga Nidarosdomen. Kyrkan har brunnit flera gånger och 1869 restaurerades 
den till nuvarande skick. Efter lunch på egen hand lämnar vi Trondheim och 
fortsätter längs Gauldalen för att så småningom nå den charmiga gamla 
bergstaden Röros, vars kulturmärkta bebyggelse från 1600-talet är helt unik. 
Staden finns också med på UNESCO´s världsarvslista. Vi bor på Röros Hotell. I den 
här vackra staden får vi också en guidad stadspromenad av lokalguide. 35 mil.
DAG 9 Röros - Falun 
Vi lämnar Röros och fortsätter resan mot Sverige. I norra Dalarna stannar vi för 
paus i Idre som är en känd vintersportort, den fjärde största efter Vemdalen, 

Sälen och Åre. Även sommarsäsongen är väl utvecklad för 
turism med bland annat fjällvandring. Här finns också Sveriges 
sydligaste sameby. Resan fortsätter söderut i landskapet till 
Rättvik där vi har resans sista övernattning på Hotel Best 
Western Lerdalshöjden. 

DAG 10 Falun - Hemorten 
Vi lämnar hotellet efter en rogivande vistelse och åker till 
Pershyttan beläget utanför Nora. Förmiddagskaffet serveras 
på Kalasexpressen, tåget som endast går till ditt välmående. 
Restaurangen finns i den gamla restaurangvagnen från 
1927. Vi fortsätter söderut förbi Örebro och Askersund och 
vidare utmed Vättern till Vadstena. På Kungs Starby som 
ligger inbäddat i grönskan bakom Vadstena slott, serveras 
vår avskedslunch. Efter en resa med många intryck och 
upplevelser är vi tillbaka i Växjö ca 18.30. 50 mil.

• Bussresa
• 9 övernattningar med frukost
• Middag 9 gånger
• Lunch 2 gånger
• Kaffe 2 gånger
• Visning av Nutti Sami Siida 
   Sameviste
• Guidad visning av LKAB: gruva
• Guidad visning på Jokkmokks 
   Tenn
• Tur upp till Loussavara
• Guidad visning av Nidarosdomen
• Guidad stadspromenad i Röros
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 3.100:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 2

I priset 11.880:-  ingår
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Goda vitsord har vi fått om vår resa till Jokkmokks marknad som vi nu 
har kört i flera år. Vi kan rekommendera att åka den, ni kommer att 
få ett reseminne som lever kvar länge. Det är för oss i södra Sverige 
magiskt och exotiskt att komma upp och möta den stränga kylan och 
vintermörkret. Resans program innehåller mer än bara Jokkmokks 
marknad. Det blir även besök på Ishotellet, LKAB:s gruva, Ájtte 
museum, Jokkmokks Tenn och Porjus Kraftstation. Vi åker genom 
inlandet norrut och upplever svenska vinterfjäll och hemåt följer vi 
E4:an med avstickare till bland annat Högakustenbron och Uppsala. 
Det blir stopp med jämna mellanrum då vi stannar vid trevliga mat- och 
fikaställen. 

DAG 1 Hemorten - Sveg 
Tidig morgon åker vi från hemorten och vi stannar för kaffe i trakten av Tranås och 
för lunch Lindesberg. Under eftermiddagen passerar vi Dalarna och tar en paus i 
trakten av Rättvik. Vi fortsätter resan mot fjällen och Härjedalen. Väl framme i Sveg 
får vi incheckning på hotell Mysoxen. Alla kvällar under resan äter vi gemensam 
middag på våra hotell. 73 mi. 

DAG 2 Sveg - Arvidsjaur 
Vi tar plats i bussen och fortsätter resan till Östersund, Jämtlands enda stad! Vi 
stannar för en kaffepaus innan vi fortsätter längs ett vintrigt landskap och kommer 
snart till Dorotea och södra Lappland. Efter lunch kör vi den sista etappen och vi 
stannar för paus utmed vägen. Kvällstid är vi framme i Arvidsjaur, mitt i Lappland och 
bara 10 mil från Polcirkeln. Incheckning på Hotel Laponia. 64 mil. 

DAG 3 Arvidsjaur - Gällivare 
Tre speciella besök väntar i Jokkmokk och Porjus. Vi får möjlighet att besöka 
den historiska marknaden vid hembygdsparken. Sedan har vi ett bokat besök på 
Jokkmokks tenn, vi får en visning och historien om deras tenn- och silverarbeten. 
Här har man arbetat vidare med den samiska tenntraditionen och tagit vara 
på de klassiska formerna och på sättet att utsmycka. Ett uppskattat inslag där 
personalen på ett lättsamt sätt tar emot oss. Lunchtillfälle kommer att ges innan 
vi åker vidare norrut till Porjus. Tredje besöket är på Porjus kraftstation där vi får 
en intressant visning i den gamla kraftstationen. När den byggdes 1915 fick den 
stor uppmärksamhet på grund av sitt läge och för sin, på den tiden, avancerade 
byggteknik. Vi fortsätter till Gällivare där vi bor på hotell Grand Hotel Lappland. 22 
mil. 

DAG 4 Gällivare 
Idag blir det upplevelser i Kiruna och Jukkasjärvi. Nya och spännande framtidsplaner 
för Kiruna väntar då många och viktiga byggnader ska flyttas för att ge plats åt 
gruvdrift. Vi blir guidade i en autentisk gruvmiljö där utställningar, bildspel och 
multimedia visar gruvbrytning och tillverkning av järn och stål. Vi fortsätter till 
Jukkasjärvi och äter först lunch på värdshuset. Efteråt går vi över vägen till kända 
ICEHOTEL. Här i den fantastiska isbyggnaden får vi en guidad visning som ger en 
upplevelse för livet. Vi avslutar med ett trevligt besök i Jukkasjärvi kyrka innan vi 
återvänder till vårt hotell i Gällivare. 23 mil. 

DAG 5 Gällivare - Luleå 
Den klassiska! Jokkmokks marknad. År 1605 bestämde Sveriges konung, Karl IX, 
att marknadsplatser skulle inrättas i norra Sverige. Här i Jokkmokk fanns då inget 
samhälle men detta blev platsen där Lule Lappmarks marknadsplats skulle anläggas. 
Utbudet av aktiviteter är stort. Det finns vinteraktiviteter, utställningar, gudstjänster, 
föreställningar, filmer samt föreläsningar. Även mat och dryck finns det gott om. Det 
blir en härlig och frisk dag ute på världens kallaste marknad. Under dagen kan man 

Jokkmokks marknad 7 dagar, 1-7/2

• Bussresa
• 6 övernattningar med frukost
• Middag 6 gånger
• Lunch 2 gånger
• Kaffe 2 gånger
• Besök på Porjus kraftstation
• Jokkmokks Marknad
• Guidad visning av LKAB: gruva
• Guidad visning på Jokkmokks Tenn
• Guidad visning av Icehotel
• Inträde till Ájtte Museum
• Reseledarservice
• Avbeställningsskydd se Resevillkor

Enkelrumstillägg: 1.760:-

Anslutning enligt linje 2

b
också besöka Àjtte, Svenskt Same- och Fjällmuseum som är 
huvudmuseum för den samiska kulturen. Efteråt åker vi direkt 
till Älvsbyn och vårt boende för natten, Hotel Storforsen. 23 
mil. 

DAG 6 Luleå - Gävle 
Vi lämnar Älvsbyn och åker utmed E:4 an och gör stopp för 
kaffe och lunch. Vi tar svängen förbi Högakustenbron som 
nästan blir vackrare i vinterskrud. Efter pausen fortsätter vi till 
Söderhamn och till First Hotel Statt där vi övernattar. 56 mil. 

DAG 7 Gävle - Hemorten 
På hemvägen stannar vi i Uppsala för en kaffepaus. Via 
Enköping och Strängnäs fortsätter vi tilll Malmköping. På 
trevliga Plevnagården äter vi vår avskedslunch. Med en 
bensträckare utmed sista etappen hem är vi tillbaka i Växjö ca 
20.00. 56 mil. 

I priset 9.990:- ingår
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Österbotten med Rovaniemi 7 dagar, 10-16/8 b

Är du på jakt efter det exotiska, intressanta eller rent av det 
sällsynta? Följ med och bli förtjust i Österbottens kustnejd 
med charmiga kuststäder och skärgård. Här kommer du säkert 
att hitta din favoritplats i världsarvsskärgården. Vi får uppleva 
Rovaniemi och efter två nätter i polcirkelområdet fortsätter 
resan i Sveriges kustband från Torneå-Haparanda ner till Falun. 
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DAG 1 Hemorten - Åbo 
Bussen tar oss till Värtahamnen i Stockholm, där Silja Lines kryssningsfartyg väntar 
för en tur genom skärgårdarna i Sverige och Finland. Båten avgår 19.30 och vi 
träffas i matsalen för att njuta av smörgåsbordet inkl öl/vin/vatten. Efter måltiden är 
kvällen fri att roa sig på egen hand. Övernattning i luftkonditionerade hytter med 
dusch/wc. (Ett tips! packa en övernattningsväska för första natten. Slipper då att 
släpa på resväskor över landgångar i båda länderna) 44 mil.

DAG 2 Åbo - Karleby 
Efter en tidig frukost lägger vi till vid Åbo hamn och vi börjar vår resa mot Rauma. 
Det var den första finska staden som placerades på UNESCO:s världsarvslista över 
kulturminnen. I dag är Rauma den största ”levande” trästaden i hela Skandinavien. 
Rauma är framförallt känd som spetsknypplarnas stad, men sevärdheterna är 
många. Vi gör en rundtur med lokalguide. Efteråt fortsätter vi till Vasa, den finska 
staden som ligger närmast Sverige. Namnet kommer från ätten Vasa som grundlade 
staden på 1600-talet. Ca en tredjedel av stadens invånare talar än i dag svenska. 
Sen eftermiddag kommer vi till Karleby, centrum för mellersta Österbotten. Här 
finns den gamla trähusstaden ”Neristan” en av Finlands största trähusstäder, och 
här vilar gamla skeppsredar- och tjärborgartraditioner. Vi stannar en natt och bor på 
Sokos Hotel Kaarle. 44 mil. 

DAG 3 Karleby - Rovaniemi 
Resan fortsätter och vi stannar till vid idylliska Uleåborg eller Oulu vid Uleälv. En kort 
rundtur i staden där vi kommer förbi domkyrkan och den livliga salutorgshandeln. 
Senare på dagen är vi framme i Kemi som har fått sin prägel av Kemi älv, som flyter 
genom kommunen i nord-sydlig riktning. Vi följer Kemi älv till Lapplands huvudstad 
Rovaniemi. Vid ankomsten får vi incheckning på trevliga Hotel Rantasipi Pohjanhovi. 
42 mil. 

DAG 4 Rovaniemi 
Rovaniemi är huvudstaden i Lapplands län och ligger vid Polcirkeln, ca 800 km 
norr om Helsingfors. Här bor ca 62 000 invånare som får stå ut med en lång och 
kall vinter, lägsta uppmätta temperatur -45,3°C.. Staden tillhör också det historiska 
landskapet Österbotten och är Europas till ytan största stad/kommun. Hösten 1944, 
under Lapplandskriget brändes byggnader ned till 90 procent av retirerande tyska 
trupper. Alvar Aalto ritade en ny stadsplan, enligt vilken staden efter hand byggdes 
upp. Vi gör en omfattande guidad rundtur med lokalguide och efter lunch fortsätter 
vi till Polcirkeln och Polcirkelcentret. Här har man möjlighet att bli fotograferad 
tillsammans med tomten och att även få en julhälsning hemskickad. Dessutom finns 
mängder av butiker, vilka säljer bland annat finska handarbeten. 4 mil. 

DAG 5 Rovaniemi - Umeå 
Idag går färden tillbaka över de lappländska vidderna och mot det speciella 
Luppioberget. Under kalla krigets dagar var berget en försvarsanläggning. Här 
finns grottsystem och terassliknande formationer som förvånat och väckt stor 
respekt hos människor. Detta tillsammans med en magnifik utsikt och ibland även 
en midnattsolsupplevelse gör berget till ett givet besöksmål. Vi besöker också en av 
de populäraste turistmålen i Norra Finland nämligen St Mikaels kyrka i Keminmaa 
församling. Vi tar en kaffepaus vid Kukkolankosi eller på svenska, Kukkolaforsen som 
är känt för sitt speciella fiske i strömmen. Resan fortsätter förbi Torneå-Haparanda 
som mer eller mindre har vuxit samman. Lunch är beställd i Gammelstads Kyrkstad 

utanför Luleå, ett trevligt avbrott på resdagen. Resan fortsätter 
E4:an förbi Piteå, Skellefteå och snart är vi framme i Björkarnas 
stad, Umeå. Vi bor på centralt belägna Clarion Hotel Uman och 
äter middag på egen hand. 58 mil. 

DAG 6 Umeå - Falun 
Första stoppet idag blir vid Högakustenbron. Hängbron över 
Ångermanland invigdes 1997 och är en vägbro över väg E4 och 
ett populärt besöksmål - Sveriges ”Golden Gate” med en längd 
på över 1800 meter. Resan går vidare och vår lunch äter vi i 
trakterna kring Hudiksvall. Tidig kväll kommer vi till Falun där vi 
bor på Clarion Hotel Bergmästaren. 56 mil.  

DAG 7 Falun - Hemorten 
På vägen söderut stannar vi för kaffe på lämpligt ställe. 
Lunchbuffén står uppdukad på Stjernsunds Slottscafé, intill 
vackra Stjernsunds Slott i Askersund. Utmed hemresans sista 
stopp stannar vi för en paus och är tillbaka i Växjö ca 19.00. 
50 mil

• Bussresa- och båtresa
• 6 övernattningar med frukost
• 1 övernattning med del i 2-bädds 
   hytt insides
• Middag dag 1,2,3 ,4 och 6
• Lunch dag 2, 5 och 7
• Lokalguide i Rauma och Rovaniemi
• Utflykter enligt programmet
• Reseledarservice

Tillägg: avbeställningsskydd 150:-

Enkelrumstillägg 1.750:-

Anslutning enligt linje 2

I priset 6.720:-  ingår
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Resan bjuder på sevärdheter i en obeskrivligt vacker natur. Höga 
Kusten, där det norrländska höglandet möter havet, är ett särdrag i 
svensk natur och har med åren blivit ett begrepp för turister från när 
och fjärran. Våra upplevelser skiftar från båtfärd längs den dramatiska 
kustremsan till dalahästtillverkning och provsmakning av surströmming. 
Från besök vid den Thailändska paviljongen och trädgården Villa 
Fraxinus till Skultuna Mässingsbruk. Följ med och upplev en riktig 
klassiker bland resor i Sverige!

DAG 1 Hemorten - Mora 
Tidig morgon åker vi från hemorten och stannar för kaffe och lunch utmed vägen. 
Under eftermiddagen kommer vi till Dalarna och i Nusnäs besöker vi Nils Olssons 
Hemslöjd, där de berömda Dalahästarna tillverkas. Resan fortsätter mot Mora och 
vårt hotell Mora Parken. Middagar serveras varje kväll på hotellen. 57 mil.

DAG 2 Mora - Kramfors 
Vi lämnar Mora och åker till Stenegård i Järvsö, ett av Hälsinglands främsta 
besöksmål. Färden fortsätter genom Hälsingland och Medelpad och gör stopp för 
lunch. Vi beger oss sedan till Utanede för att besöka den Thailändska Paviljongen, 
byggd till minne av Kung Chulalongkorns besök i Ragunda 1897. På vägen till 
Kramfors stannar vi vid Döda Fallet, östjämtlands mest välbesökta turistmål. Här 
fanns fram till slutet av 1700-talet ett storslaget vattenfall där Storforsen brusade 
fram. Idag är det 30 meter höga fallet tyst. Vårt ”hem” de närmsta två nätterna är 
Hotell Kramm i Kramfors, beläget nära Världsnaturarvet Höga Kusten. 40 mil. 

DAG 3 Utflyktsdag 
I dag har vi lokalguide med på vår utflykt. Vid Ångermanälven och Högakustenbron, 
en av världens största hängbroar gör vi ett uppehåll. Vi fortsätter sedan till Ullånger 
och båten som ska ta oss ut till Ulvön och ombord serveras det förmiddagskaffe. 
Ulvön är känd för surströmmingen, som tillverkats på ön i över hundra år. Vi strosar 
runt en stund innan vi äter en härlig fiskbuffé på Ulvö Skärgårdshotell. Vi gör också 
ett besök på Ulvö Lilla Salteri där vi får en guidad visning och provsmakning av 
den traditionella rätten surströmming. Båten tar oss sedan tillbaka till Docksta på 
fastlandet där bussen möter upp. Eftermiddagen ägnar vi åt att besöka olika platser 
på Nordingråhalvön, bland annat ett tunnbrödsbageri. Vi kommer också till idylliska 
fiskelägen som Bönhamn och Barsta. 20 mil.

DAG 4 Kramfors - Gävle 
Vi åker till Nordingrå och Villa Fraxinus. En privat trädgård där ägarna är trädgårds- 
och hus arkitekter. Det unika med anläggningen är att både hus och trädgård är 
byggt i harmoni med den omgivande naturen som har en vidunderlig utsikt. Vi 
fortsätter utmed kusten till Mellanfjärden och äter lunch på restaurang Sjömärket 
som är vackert belägen precis intill havet. I Hudiksvall, en gammal charmig hamn- 
och marknadsplats, stannar vi för paus. Under 1800-talets sista hälft myntades 
uttrycket ”Glada Hudik”, till följd av träpatronernas livliga fester och stadens stora 
sällskapsliv. På Clarion Hotel Winn i Gävle övernattar vi. 45 mil.

DAG 5 Gävle - Hemorten 
Vi lämnar Gävle och åker till Skultuna för besök på messingsbruket. Bruket ligger 

sedan över fyra sekler på samma ställe i en förtrollande 
dalgång längs Svartån i Västmanland. Här erbjuds oslagbara 
fabrikspriser på stora mängder av kända leverantörer och 
självklart Skultuna.  Resans sista etapp går via Västerås och till 
Eskilstuna där vi stannar för lunch. På hemvägen stannar vi för 
kaffe på Ekebergs Värdshus i Boxholm. Tillbaka i Vetlanda ca 
18.30 och i Växjö ca 20.00. 57 mil. 

• Bussresa
• 4 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 t o m dag 4
• Lunch dag 1 t o m dag 5
• Kaffe 5 gånger
• Inträde till Thailändska 
   Paviljongen
• Visning o provsmakning på Ulvö 
   Lilla Salteri
• Utflykter enligt programmet
• Trädgårdsvisning på Villa Fraxinus
• Besök på Skultuna Mässingsbruk
• Reseledarservice

Tillägg Avbeställningsskydd 150:-

Enkelrumstillägg 1110:- 

Anslutning enligt linje 2

I priset  5.920:- ingår

Höga Kusten 5 dagar, 27-31/7, 24-28/8 b
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Vi erbjuder en resa till Jämtland med boende mitt i centrum av Åre. 
På Holiday Club Åre bor vi i rymliga rum med vidsträckt utsikt mot 
Åreskutan eller mot sjön. Vi besöker också Östersund och Tännforsen 
och gör flera andra trevliga stopp utmed resvägen. 

DAG 1 Hemorten - Sveg 
Vi stannar för kaffe och lunch på trevliga ställen under förmiddagen. Resan 
fortsätter genom Dalarna och i Rättvik, gör vi en paus. Vi fortsätter resan mot fjällen 
och Härjedalen. Väl framme i Sveg tar vi in på hotell Mysoxen. 73 mil. 

DAG 2 Åre 
På väg mot Åre stannar vi för kaffe vid Mossbo Stenar i Överhogdal. Här kan vi 
också köpa smycken och hemslöjd av egen tillverkning. Gränsen till Jämtland 
passeras och snart är vi i Persåsen, där vi besöker Wikners Konsthantverk, 
som specialiserat sig på annorlunda möbeltillverkning i trä. Lunchen äter vi på 
Persåsens Wärdshus. Därefter åker vi upp på Hoverberget där man 1897 upptäckte 
Skandinaviens största klyftgrotta. Vi fortsätter sedan på mindre vägar utmed 
Storsjön till Hackås kyrka, där vi gör ett besök. Sedan är det inte många mil till Åre, 
Sveriges största fjällsportort. Från vårt hotell Holiday Club Åre får vi vacker utsikt. 
Ett centralt hotell som har mycket att erbjuda och som har Åres utbud utanför 
dörren. 29 mil. 

DAG 3 Åre 
Vi vaknar upp till en dag då vi kan njuta av den härliga fjällvärlden omkring oss. 
Utanför hotellet finns centrum och på hotellet finns avkoppling som t ex SPA. För 
de som vill ”bestiga” Åreskutan, kör bussen till kabinbanan, som går upp till 1274 
meters höjd och därifrån återstår 900 meters vandring till Åreskutans topp. Vid 
vackert väder kan vi utlova en storslagen utsikt över Jämtlands fjällvärld som har en 
rik flora och fauna. Under dagen åker vi med vår buss till Tännforsen, ett av Sveriges 
största vattenfall med en total fallhöjd på 38 meter. Fallet och dess fascinerande 
omgivning har genom århundraden inspirerat skribenter, konstnärer och turister 
och ett besök här är en svårslagen upplevelse. Efter en dag full av naturupplevelser 
återvänder vi till vårt hotell. 6 mil. 

DAG 4 Åre - Gävle 
Vi lämnar Åre och fortsätter till Östersund där vi gör ett uppehåll. Resan fortsätter 
till Ljusdal. Vi äter lunch på hembygdsgården med sitt fina läge vid älven Ljusnans 
strand. Vi fortsätter vidare mot Bollnäs och gör en paus utmed vägen innan vi når 
Gävle där tar vi in på centralt belägna Clarion Hotel Winn. 45 mil. 

DAG 5 Gävle-Hemorten 
På vår resas sista dag stannar vi först i Uppsala och får egen tid i centrum. Vi gör 
en kort rundtur och får se Fyrisån, domkyrkan och slottet för att nämna några 
sevärdheter. Resan fortsätter och vi äter lunch på Blommenhof Hotell i Nyköping. 
Tillbaka i Vetlanda ca 18.15 och i Växjö ca 19.30. 55 mil.

Åreskutan & Storsjön 5 dagar, 6-10/7 

• Bussresa 
• 4 övernattningar med frukost
• Lunch dag 1, 2, 4, och 5
• Middag dag 1 t o m dag 3
• Förmiddagskaffe dag 1 
• Utflykter enligt programmet 
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.160:-

Tillägg avbeställningsskydd 150:- 

Anslutning enligt linje 2

I priset  5.320:- ingår

b
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Bergslagen, ett område i Sverige som har mycket på sin repertoar. 
Det bjuds på unik historia, vacker natur och kulturlandskap. På vägen 
besöker vi Övralid utmed Vättern och det unika skomuseet i Kumla. 
Vi åker tåg mellan Nora och Järle och besöker linhanteringen i Växbo. 
På vägen tillbaka besöker vi mäktiga Lövstabruk och huvudstaden. 
Södertälje är ofta en stad som man kör förbi men vi stannar för ett 
trevligt besök. En resa med brett program! 

DAG 1 Hemorten - Örebro 
Med paus för kaffe åker vi utmed Vättern till Verner von Heidenstams Övralid. 
Nationalskalden och nobelpristagarens hem har en hänförande utsikt över Vättern. 
Vi får en intressant visning i det vackra huset och berättelser om författarens rika 
liv. Efter lunch fortsätter resan till Kumla, känd för sin skoindustri finns Svenska 
Skoindustrimuseet. Det enda skoindustrimuseum i norra Europa med egen 
tillverkning av skor. Förutom utställning så finns det dagligen en nåtlerska och en 
skomakare med tillverkning av slippers, snörskor och ökenkängor. Sedan är det 
inte långt till Örebro och vårt centrala hotell. för natten, Clarion Hotel. 37 mil.  

DAG 2 Örebro - Falun 
Pittoreska Nora är dagens första mål och efter en intressant guidad promenad 
väntar en tur på Nora Bergslags Veteranjärnväg mellan Nora och Järle. Det är en 
sträcka på ca 30 minuter och den väcker känslor om hur det var att färdas med 
kommunikationer förr i världen. I Järle väntar vår buss och därefter fortsätter 
vi till Kopparberg för lunch. Tidstypiska faluröda gruvarbetarbostäder, vackert 
utsmyckade bergsmansgårdar och resa ner i urberget illustrerar livet i det 
som en gång kallades rikets skattkammare. Sägnen berättar att det var en vit 
getabock som först upptäckte kopparberget. Vi får en intressant guidad visning 
i Falu koppargruva. Efter en dag med kulturupplevelser är Falun nära där vi får 
incheckning på Hotel Scandic Lugnet. 7 mil. 

DAG 3 Falun - Bollnäs 
Vi fortsätter vår resa genom Bergslagen med sin vackra natur och vidare in i 
Hälsingland där vi stannar vid Växbo Lin. På Växbo Krog väntar lunch och sedan 
har vi tid att undersöka det vackra området som har så mycket att erbjuda. Kanske 
det blir något inköp i den trevliga butiken med allt sitt utbud både i lin och annat 
och det finns t o m ett eget bageri. Det blir ett litet stopp vid Träslottet i Arbrå, en 
inspirationskälla för konsumenter. Efteråt fortsätter vi till Bollnäs och vi checkar in 
på Hotell Scandic Bollnäs, vackert beläget med utsikt över den vackra sjön Varpen. 
Det är nära till centrum och det finns också en strandpromenad att gå. 15 mil. 

DAG 4 Bollnäs - Stockholm 
Vi lämnar Bollnäs kör och mot Lövstabruk som ska ta oss till 1700-talets 
storhetstid. Här var en gång i tiden världens största järnbruk och är idag ett av 
Sveriges bäst bevarade 1700-tals samhälle. I 13 generationer ägde familjen de 
Geer Lövstabruk. Det rekryterades valloner från Belgien som kom att tillverka 
världens bästa järn. Här hade vallonerna fri bostad, skola och pension. Vi får 
en bussguidning i området, herrgårdsvisning och visning av Brukskyrkan och 
besök med egen tid i Hantverkens Hus. Lunch äter vi på Leufstabruks Wärdshus. 
Inspirerade av historiens vingslag fortsätter vi resan mot huvudstaden som alltid 
är lika trevlig att komma till. Stockholm är en ljuvlig sommarstad som speglar 

Bergslagen 5 dagar, 7-11/7, 6-10/8 b
sig vackert i allt vatten som finns. Vi åker en rundtur och får 
se bekanta bebyggelser och även kanske några nyheter? 
Vi checkar in på Clarion Hotel Amaranten som ligger på 
Kungsholmen i centrala Stockholm. 31 mil.

DAG 5 Stockholm - Hemorten 
Tiden går fort och idag är det hemresedag men först några 
trevliga besöksmål. Vi stannar i Södertälje, en stad som man 
vanligtvis bara passerar på vägen hem från Stockholm. På 
1800-talet blev staden känd som badort och hade både en 
kall- och en varmbadsanläggning. I hamnen fanns möjlighet 
att ta emot större skepp och när flera stora företag etablerade 
sig här blev Södertälje en stor arbetsmarknad. Efter rundturen 
med vår lokalguide fortsätter vi den sista biten mot hemorten. 
Det blir stopp för lunch och kaffe på trevliga ställen. Beräknad 
hemkomst till Växjö ca 19.15.

• Bussresa
• 4 övernattningar med frukost
• Lunch dag 1, 3 och 4
• Middag dag 1 t o m dag 4
• Visning på Övralid
• Entré skoindustrimuseet i Kumla
• Tågtur Nora - Järle
• Lokalguide i Nora
• Entré o rundvandring Falu 
   koppargruva
• Visning av Lövstabruk
• Rundtur i Stockholm
• Lokalguide i Södertälje
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 1.350:–

Tillägg avbeställningsskydd 150:-

Anslutning enligt linje 3

I priset  5.450:- ingår
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Vandra i Björkliden  4 dagar, 5-8/9 

Följ med till Svenska Fjällen i Björkliden. Att vandra i fjällen har blivit 
populärt och är inte längre bara för de mest erfarna ”fjällrävarna”. 
Här möter vi allt från yngre par till kompisgäng och familjer. Stor 
tillgänglighet till fjällstationer med viss service finns och vi utgår från 
vårt trevliga boende. Vi har bokat upp vandringsledare för att få en 
lyckad vandringssemester. 

DAG 1 Hemorten - Björkliden 
Vi tar bussen till Arlanda Flygplats varifrån SAS flyger 12.15 till Kiruna. Efter ca 
1,5 timma är vi framme på Kiruna Flygplats där lokalt bussbolag tar oss till Hotell 
Fjället i Björkliden. Under eftermiddagen får vi egen tid. Alla tre kvällarna äter vi 
en gemensam middag på hotellet. 25 + 11 mil. 

DAG 2 - 3 Vandringsdagar 
Dag 2 och 3 är vandringsdagar. En dag gör vi en halvdagstur ut på fjället och 
en dag blir den en heldagsvandring. Vana vandringsledare är med oss båda 
dagarna och det finns möjlighet att köpa med sig matpaket från hotellet. 
Att vandra i svenska fjällen har blivit mer och mer populärt och erbjuder en 
underbar och exotisk miljö. Från Björkliden utgår rösade vandringsleder till bland 
annat Låktatjåkkastugan, Sveriges högst belägna fjällstation (1228 m) och till 
Tornehamns rallarkyrkogård. Här passeras även Nordkalottleden och man har 
utsikt över sjön Torneträsk och Lapporten. Vid egen tid ges det möjligheter att 
slappa och koppla av på vårt hotell, ta en promenad till Björkliden - 15 minuter 
bort - eller om man vill gå en mindre vandringstur så finns det från 2 till 6 km 
långa sådana precis utanför hotellet. Världens nordligaste golfbana finns också 
här för att nämna en annan aktivitet i området och Kåppasjokkgrottan, ett unikt 
grottsystem. Men andra ord ges fina möjligheter till rekreation i svenska fjällen!

DAG 4 Björkliden - Hemorten 
Dagarna går fort och i dag är det dags att åka tillbaka till hemorten. Vi har 
transport från Björkliden till Kirunas Flygplats. Vår flyg avgår 13.30 med ankomst 
till Arlanda 15.05. Vår Ramkvillabuss hämtar oss på Arlanda och kör mot 
hemorten. Vi tar en paus utmed vägen och räknar med att vara tillbaka i Växjö ca 
22.00. 11 + 25 mil. 
Med reservation för ändrade flygtider som kan påverka programmet.

a

• Bussresa Småland - Arlanda t/r
• Flyg  Arlanda - Kiruna 
   t/r
• Bussresa Kiruna - Björkliden t/r
• 3 övernattningar med frukost
• Middag 3 gånger
• Vandringsledare
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 730:-

Tillägg avbeställningsskydd 250:- 

Anslutning enligt linje 2

  I priset  7.250:- ingår
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Resan bjuder på en revy av kända besöksmål i det natursköna och 
charmiga Dalarna. Vi besöker de mest kända som Zorngården, Carl 
Larsson gården i Sundborn och Falu Koppargruva. Siljan får vi uppleva 
under en lunchkryssning.

DAG 1 Hemorten - Mora 
Med uppehåll för kaffepaus och lunch åker vi mot Sveriges mesta turistlandskap. 
Under eftermiddagen kommer vi fram till Dalarna och vi åker utmed Siljan till 
Mora där vi ska bo tre nätter. Vi bor på Mora Parken Hotell & konferenscenter, ett 
trevligt hotell i modern dalastil. 60 mil.

DAG 2 Utflyktsdag 
Vi har en dag med flera intressanta besök framför oss. Vi får guidad visning 
av Zorngården, ett av Sveriges mest berömda konstnärshem. I husets rika 
föremålssamling blandas konst och konsthantverk från olika delar av världen 
med kurbits och dalatradition. Vi får också tid att besöka Zornmuséet på egen 
hand. Där visas intressant konst som Anders Zorn samlade under sin levnad. 
Resan går vidare till Rättvik där vi går ombord på M/S Gustav Wasa för att åka en 
lunchkryssning på Siljan. Under eftermiddagen besöker vi Nils Olssons Hemslöjd 
i Nusnäs. Här tillverkas den äkta dalahästen, sverigesymbolen framför alla andra. 
Därefter åker vi tillbaka till Mora och vårt hotell. 8 mil.
 
DAG 3 Utflyktsdag 
Idag har vi fokus på Falun! Tidstypiska faluröda gruvarbetarbostäder, vackert 
utsmyckade bergsmansgårdar och resa ner i urberget illustrerar livet i det som en 
gång kallades rikets skattkammare. Sägnen berättar att det var en vit getabock 
som först upptäckte kopparberget. Vi åker vidare till Sundborn där lunchbuffén 
på Restaurang Hyttstugan står klar. Efter maten är det dags för guidad visning på 
Carl Larsson gården. Här får vi kliva in i det mytomspunna hemmet och uppleva 
den fantastiska atmosfären på nära håll. Vi ”möter” den livliga familjen Larsson 
med Carl och Karin i spetsen, ett av förra sekelskiftets mest berömda kändispar, 
vars liv och konstnärskap har kommit att prägla bilden av Sverige både här hemma 
och utomlands. Vi vänder tillbaka till Mora och det blir en stund egen tid. 17 mil.

DAG 4 Mora - Hemorten 
Vi lämnar vårt hotell och Mora efter frukost. Resan går söderut i Dalarna ner 
mot Leksand, där Hilda Munthes Hildasholm är beläget. Här stannar vi för ett 
trädgårdsbesök. När huset stod färdigt började hon skissa på olika 
trädgårdsanläggningar. Sitt intresse för trädgårdar utvecklade 
hon redan i barndomen då hon växte upp med vackra klassiska 
trädgårdar omkring sig i England, Frankrike och Italien. Man 
hittar inga exklusiva växter utan samma anspråkslösa och 
vardagliga blommor som vid andra hus i trakten: höstrudbeckia, 
luktpion, riddarsporre, fingerborgsblomma, daglilja m fl. 
Ändå liknar Hildasholm inga andra gårdar i Dalarna och 
Siljansbygden. Därefter är det inte långt till Lindesberg där vi 
äter lunch på Lindegårdens värdshus. Hemresan fortsätter och 
vi stannar för eftermiddagskaffe utmed Vättern. Vi beräknar 
hemkomst till Vetlanda ca 19.15 och i Växjö ca 20.30. 62 mil. 

Dalarna 4 dagar, 29/6-2/7 b

• Bussresa
• 3 övernattningar med frukost
• Lunch dag 3 och 4 
• Lunchkryssning på Siljan dag 2
• Eftermiddagskaffe dag 4
• Middag dag 1 t o m dag 3
• Guidad visning i Falu Koppar
   gruva 
• Guidad visning av Zorngården
• Entré till Zornmuseet
• Guidad visning av Carl Larsson 
   gården
• Entré till trädgården på Hildas
   holm
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 980:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Anslutning enligt linje 2

I priset  5.280:- ingår
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Värmland 4 dagar,  27-30/7

• Bussresa
• 3 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 tom dag 3
• Lokalguide i Karlstad
• Entre och visning på 
   Alsters Herrgård
• Entre och visning på 
   Rottneros Park
• Entre och visning på Mårbacka
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 895:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Anslutning enligt linje 2

I priset  3.895:- ingår

b
Värmland, ett landskap med vacker natur och många sevärda 
besöksmål. Vi har valt de klassiska och mest kända, Alsters Herrgård, 
Rottneros Park och förstås Selmas Mårbacka.

DAG 1 Hemorten - Karlstad 
Genom Sverige går färden till Karlstad. På vägen gör vi uppehåll för lunch och 
kaffe på lämpliga ställen. Väl framme checkar vi in på Scandic Winn och på kvällen 
träffas vi för en gemensam middag. 40 mil.

DAG 2 Karlstad
Efter en god frukost på hotellet möter vår lokala guide upp oss och under 
några timmar blir vi guidade i Karlstad som ligger vackert beläget på Klarälvens 
delta. Efter rundturen finns det tid för att äta lunch på egen hand I Karlstad. På 
eftermiddagen åker vi till Alsters Herrgård, Gustaf Frödings minnesgård är en 
1700-talsherrgård i vacker naturmiljö med utsikt över Vänern och är mest känd som 
diktaren Gustaf Frödings födelsehem. Efter utflykten åker vill tillbaka till Karlstad 
och eftermiddagen är fri. Vi avslutar kvällen med en gemensam middag. 1 mil.

DAG 3 Karlstad
Vi startar med frukost och därefter beger vi oss norrut mot Rottneros. Ekeby i 
Gösta Berlings Saga är idag Rottneros - En levande trädgård och upplevelse över 
vilken historien och sagans magi vilar. Vi fortsätter i Selma Lagerlöfs spår och beger 
oss till hennes Mårbacka där hon växte upp. Hennes hem står likadant nu som när 
hon levde och vi får här en guidad visning där vi får höra om hennes författarskap, 
men även om hennes engagemang i politik, jordbruk och företagande, och 
för freds- och kvinnosaken. På Mårbacka finns också en fantastisk trädgård, 
utställningslokaler, aktiviteter, café och butik. Efter en intressant dag åker vi åter 
till Karlstad och eftermiddagen är fri för egna upptåg. På kvällen träffas vi för en 
avslutande middag tillsammans. 14 mil.

DAG 4 Karlstad – Hemorten
Avresedagens morgon tar vi det lugnt och njuter av den goda frukosten. Sedan 
bär det av hemåt i vår bekväma buss. Vi gör naturligtvis stopp för lunch och kaffe 
under färden. Tillbaka till Växjö ca 20.15. 45 mil.
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 Hälsingland 4 dagar,  16 - 19/7 b
Följ med på en innehållsrik resa till Hälsingland. Här välkomnas vi av 
mäktiga älvar, forsar och blånande berg. Vi bor i trevliga Bollnäs och 
under dagarna gör vi intressanta utflykter i dess närhet.  

DAG 1 Hemorten - Bollnäs       
Tidig morron åker vi från hemorten och vi stannar för kaffe och lunch på lämpliga 
ställen. Väl framme i Bollnäs för incheckning på det centralt belägna Scandic 
Bollnäs Hotell, vackert beläget vid sjön Varpen. Middag serveras på hotellet. 
70 mil.

DAG 2 Bollnäs       
Idag har vi en trevlig utflyktsdag framför oss. Vi gör ett intressant besök på Växbo 
Lin. Där blir vi guidade och får följa linets väg fram till väven. I fabriksboden går 
det att göra fynd bland vackra linnetextilier till förmånliga priser. Ett absolut måste 
är att köpa den speciella linnedisktrasan som Växbo Lin är så stolta över! Nästa 
besök blir på en levande fäbod, där vi i den vackra naturen får träffa djur och de 
människor som arbetar med djuren och vi får även en inblick hur livet på en fäbod 
är och vilka produkter som framställs. Efter en innehållsrik dag återvänder vi till 
Bollnäs. Senare är det dags för kvällens begivenhet – en härlig båttur på sjön 
Varpen med fartyget S/S Warpen. Det är en riktig ”nostalgibåt” som drivs med 
ånga och ombord serverar kaptenen och hans besättning en god middag som 
avslutar kvällen. 6 mil.

DAG 3 Bollnäs       
Vi tar oss längs Ljusnans dalgång upp mot Järvsö. Landskapet bjuder på vackra 
vyer och vi har tid att njuta av skönheten. Ett besök i Järvsö kyrka som ligger på 
Kyrkön mitt i Ljusnan, kommer det att bli och sedan tittar vi litet mera på Järvsö 
och omgivningarna. Här blir det tid för lunch innan vi far vidare till Bommars 
hälsingegård, som är en del av Unescos världsarv. Gårdens ägare guidar oss runt 
och vi får höra en intressant och spännande historia om den gamla gården. Framåt 
eftermiddagen är vi tillbaka på hotellet och efter lite egen tid samlas vi för middag 
på hotellet. 12 mil.

DAG 4 Bollnäs - Hemorten   
På vår hemresa söderut stannar vi för fika- och lunchpauser. Framåt kvällen är vi 
åter på våra avstigningsorter och vi har förhoppningsvis en mängd fina minnen 
med oss hem. Tillbaka i Växjö ca 21.00. 68 mil.

• Bussresa
• 3 övernattningar med frukost
• Middag dag1 och 3
• Guide på Växbo Lin
• Besök på fäbod
• Kvällskryssning inkl. middag
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 895:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Anslutning enligt linje 2

I priset  3.895:- ingår
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 Gotland 4 dagar,  23-26/6, 14-17/7, 28-31/7, 25-28/8 b
Välkomna med till vår svenska solskensö som får oss att tänka på 
sydligare länder! Gotland är ett av svenskarnas favoritresmål med 
sin säregna natur och den medeltida atmosfären. Vi bor intill Visbys 
välbevarade ringmur från 1200-talet på Best Western Solhem Hotel. 
Hotellet är vackert beläget i Palissadparken bara ett stenkast från 
Visbys centrala delar, nära till mysiga gränder och det rika 
utbudet av restauranger och shoppingmöjligheter.  

DAG 1 Hemorten - Visby 
Vi åker direkt till Oskarshamn varifrån Gotlandsbåten avgår. Ombord 
finns restaurang och cafeteria. Efter ca tre timmar angör vi Visby hamn 
där vår gotlandsguide möter oss. Vi checkar in på Best Western 
Solhem Hotel och i kväll ingår middag på hotellet. 15 mil. 

DAG 2 Utflyktsdag 
Idag fortsätter vi vår vandring i Visby, innan vi beger oss ut på den gotländska 
landsbygden till dagens huvudmål Lummelundagrottan. På vägen dit stannar vi för 
att se på Bro offerkyrka, en av de mest sevärda kyrkorna på Gotland. Därefter åker 
vi till grottan, en underjordisk sagovärld med egendomliga droppstensformationer. 
Här finns också möjlighet att titta på norra Europas största kvarnhjul och inta en 
lunch. Eftermiddag och kväll ägnas åt härliga Visby på egen hand. Utbudet är stort 
av trevliga butiker, restauranger och uteserveringar. 4 mil.

DAG 3 Utflyktsdag 
Efter ett stopp vid Hångers källa når vi snart fram till Fårösund och tar färjan över 
till Fårö. Här på kalkstensberget finns fantastiska raukar, klapperstensfält och ett 
fascinerande småskaligt och tidlöst landskap. Sveriges äldsta raukfält, Digerhuvud 
och Langhammars samt några av de ställen där Ingmar Bergman spelade in en del 
av sina filmer kommer vi också att se. Tillbaka på det gotländska fastlandet besöker 
vi Bunge museum, ett av Sveriges största friluftsmuseum, som ger en fin bild av 
den gotländska allmogekulturen. Vår väg mot Visby går över de nordöstra delarna 
via Slite med sin cementindustri. 20 mil. 

DAG 4 Visby - Hemorten 
Turen går till södra Gotland. Vi besöker skeppssättningen i Gnisvärd och åker 
längs Ekstakusten där vi bjuds en fantastisk utsikt över Karlsöarna. Sista biten 
fram till ”Hoburgsgubben” följer vi Kettelviksvägen och stannar till vid ett av 
de gamla sandstensbrotten där man förr gjorde slipstenar för hand. I Öja kyrka 
beundrar vi det vackra triumfkrucifixet och fortsätter till Vamlingbo. I Prästgården, 
ett stort vackert gotlandshus i kalksten, finns fågelmålaren Lars Jonssons museum 
med originalverk. På naturum Gotland finner du en spännande utställning om 
öns unika natur. Här kan du bland annat se Gotland födas ur havet, testa en 
fågeljukebox och spela på en vårtbitarorgel. Vamlingbo Trädgårdar erbjuder 
en intressant trädgårdsanläggning som hör till en gotländsk prästgård. I 
prästgårdens södra flygel finner du caféet med hembakat bröd. Efter att ha njutit 
av eftermiddagskaffet i prästgårdens trädgård återvänder vi till Visby och båten till 
Oskarshamn som avgår kl 17.00. Tillbaka i Växjö ca 22.15. 32 mil.

• Buss- och båtresor 
• 3 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 
• Utflykter enligt programmet
• Inträde till Lummelundagrottorna
• Inträde till Bunge Museum
• Reseledarservice på Gotland

Enkelrumstillägg 1.080:-

Tillägg avbeställningskydd 100:-

Rabatt för pensionärer fyllda 65 år 90:- 

Anslutning enligt linje 5

O.B.S! Första o sista datumen tidiga-
re avresa. Fråga vid bokningen.

I priset  4.420:- ingår
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Vår nya resa till Bohuslän innehåller de berömda och klassiska 
besöksmålen. Vi kommer utmed vackra kustvägar till bl.a. Fjällbacka 
där den kala och särpräglande naturen möter oss. Smögen... 
bryggpromenad och räkor. Tjörn med Skärhamn och restaurang 
Vatten och sillkonservernas ö Klädesholmen. I Uddevalla på fina 
Bohusgården blir vårt boende. Välkommen med på vår härliga 
sommarresa!  

DAG 1 Hemorten - Lysekil 
I Mullsjö gör vi kaffepaus och sedan går färden vidare via Falköping och 
Trollhättan till Uddevalla. Vi inleder vår resa i Bohuslän med att äta lunch i en 
lugn och avstressande miljö på den anrika badorten Gustavsberg nära Uddevalla. 
Därefter åker vi ut mot kusten och sommarstaden Lysekil. Här besöker vi 
Havsakvariet Havets Hus. Du får också egen tid med möjlighet att promenera 
genom Havsbadsparken och njuta av närheten till havet innan vi åker tillbaka till 
Uddevalla och checkar in på Hotell Bohusgården. 45 mil.

DAG 2 Utflyktsdag 
Vi börjar med att åka ut till Smögen. Här gör vi ett längre stopp med möjlighet 
att promenera på den berömda bryggan, handla i bodarna och besöka 
fiskhallarna. Kanske blir det en räkmacka till förmiddagskaffet. Vår resa fortsätter 
längs Kustvägen och vi ser Bohusläns mest karga och särpräglade natur. I 
Hunnebostrand har man brutit sten och lastat sten som exporterats ut i världen, 
här gör vi ett stopp. Fjällbacka, ännu en bohusländsk pärla! Här på restaurang 
Bryggan äter vi dagens fångst. Vi njuter av mat och även havet som är så nära 
inpå. Två kändisar som förknippas med Fjällbacka är skådespelerskan Ingrid 
Bergman och deckarförfattarinnan Camilla Läckberg med böcker som blev 
populär TV-serie, ”Morden i Fjällbacka”. Efter besöket i det historiska fiskeläget 
återvänder vi till Uddevalla. Under eftermiddagen är det utrymme till att t.ex. 
se Bohusläns museum, stan eller varför inte ta en promenad utmed den vackra 
strandpromenaden som finns. 16 mil. 

DAG 3 Lysekil - Hemorten 
Från Uddevalla reser vi vidare i ”Evert Taubes fotspår”. Vi stannar till hos 
Handelsman Flink på Flatön, och upplever den ”Taubeska” atmosfären med 
bl. a Taubestenen i vattnet och berget där han satt och blickade ut över 
Malö strömmar. Vår resa går vidare med färja till Orust och Tjörn. Vi besöker 

sillkonservernas ö Klädesholmen som redan på femtonhundratalet 
var ett välkänt fiskeläge. I generation efter generation har 

yrkesmän på ön utvecklat sillen till en inlagd delikatess. 
På restaurang Vattnet som ligger i anslutning till 
Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn blir vi serverade 
lunch och efteråt finns möjlighet att besöka museet 

på egen hand. Vi återvänder till fastlandet via de 
berömda Tjörnbroarna. Med stopp utmed hemvägen 
är vi tillbaka i Växjö ca 20.45. 46 mil. 

Bohuslän 3 dagar 2-4/7

• Bussresa 
• 2 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 och 2
• Lunch 1, 2 och 3
• Entré till Havets Hus 
• Utflykter enligt programmet
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 660:- 

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Anslutning enligt linje 2

I priset 3.550:- ingår

b
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Göta Kanal är en av Sveriges mest fantastiska vattenvägar. Kanalen är 
inte bara 190 km lång och en oförglömlig upplevelse, den är också en 
unik kulturskatt. Att färdas utmed Göta kanal är som att kliva in i en 
annan värld. Det bjuds på landskapsidyll med slussar, stugor, grönska 
och sommarens dofter. Vi hinner också med en guidning i det historiska 
industrilandskapet i Norrköping och besök i Visingsö och i Gränna, två 
pärlor. 

DAG 1 Hemorten - Linköping 
Med fikauppehåll går resan direkt till Borensberg, där både Göta kanal och Motala 
ström rinner under broarna. Vi går ombord på Royal Stockholms Cruise Line och 
under vår kryssningstur serveras lunch ombord. Under färden får vi uppleva en 
av de vackraste delarna av Göta kanal med nio slussar och två akvedukter och 
genom en levande landsbygd. Bergs slussar är Göta kanals största sevärdhet, ett 
skådespel som fascinerar stora skaror besökande. I Berg finns vår buss som tar oss 
till Linköping. Här bor vi två nätter på Scandic Frimurarhotellet, ett centralt beläget 
hotell. 30 mil. 

DAG 2 Utflyktsdag 
Efter frukost åker vi till pittoreska Söderköping. Staden med sina rötter i tidig 
medeltid är idag en högst levande småstad. Vid Söderköpings Brunn går vi ombord 
på Royal Stockholm Cruise Line för att åka ytterligare en tur på Göta kanal. Färden 
tar 3,5 timmar fram till Arkösund och vi passerar också två slussar under turen. 
Man kan säga att idén till kanalen föddes ur ilska. I krigstider hämmades handeln 
och med en kanal tvärs igenom Sverige skulle man slippa danskarnas tullavgifter 
vid Öresund och dessutom få ett snabbare transportsystem. När vi går iland har 
vi nära till Arkösunds hotell där vi äter lunch. Vi fortsätter resan till Norrköping 
där en lokalguide tar oss med i det typiska och kända ”Industrilandskapet” som 
har bevarats för att få nya funktioner. Efteråt återvänder vi till Frimurarhotellet i 
Linköping. 11 mil. 

DAG 3 Linköping - Hemorten 
Vi lämnar Linköping och reser vidare mot Gränna. Framme vid Gyllene Uttern vid 
Vätterns strand stannar vl för kaffe och fralla. I Gränna tar vi färjan över till Visingsö 
som har imponerande historiska minnesmärken, bedårande natur och trevliga 
besöksmål. Vi åker en tur med öns populära hästskjutsar, remmalagen, och gör ett 
besök i Kumlaby Kyrka. Visingsborgs slottsruin är belägen i hamnen. Vi hinner titta 
på den innan vi äter lunch på restaurang Solbacken som har en härlig utsikt mot 
Vättern. Åter till Gränna där vi gör ett besök på Gränna museum med utställningen 
om Andréexpeditionen. Här visas ett bildspel om den dramatiska ballongresan 
och vi kan också se bevarade saker som t ex expeditionens dagböcker. Det finns 
också tid att se polkagristillverkning eller att ta en promenad på egen hand i det 
trivsamma utbudet av caféer och butiker. Tillbaka till Växjö 19.30. 30 mil. 

Göta kanal & Visingsö  3 dagar, 6-8/7, 24-26/8 b

• Bussresa
• 2 övernattning med frukost
• Lunch dag 1, 2 och 3
• Middag dag 1 och 2 
• 2 olika turer på Göta kanal
• Guidad rundtur i Norrköping
• Färja till Visingsö och Remmalag
• Entré till Andremuseet
• Visning av Polkagristillverkning
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 530:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:- 

Anslutning enligt linje 3

I priset 3.590:- ingår
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På vår resa till Dalarna får vi uppleva det fantastiska Dalhalla och 
njuta av den musikaliska föreställningen. Vi har trevliga stopp vid 
besöksmål och matställen på dit- och hemresan och vi bor nära 
Dalhalla i Rättvik. 

DAG 1 Hemorten - Rättvik
Vi börjar resan med att stanna vid ”Träkatedralen vid Vättern”. Habo kyrka är mest 
känd för de unika målningarna golv till tak. Vi tittar in i kyrkan och sedan serveras 
det förmiddagskaffe innan färden går vidare utmed västra sidan av Vättern. Vi 
stannar vid skärgårdsstaden Askersund, en stad med historia, charm och idyll. 
Här äter vi lunch ombord på M/S Wettervik där maten står uppdukad till oss. Från 
Vätterns norra spets åker vi mot Dalarna och vi gör paus på vägen upp till Rättvik. 
Sedan är vi snart framme vid Best Western Hotell Lerdalshöjden där vi checkar in 
för två nätter. 60 mil. .

DAG 2 Utflyktsdag 
Idag besöker vi Mora och Nusnäs. Vi gör ett stopp i Mora centrum för en stund 
på egen hand. Den äkta dalahästen, sverigesymbolen framför alla andra, tillverkas 
bara på ett enda ställe i världen och det är i Nusnäs. Vi fortsätter sedan till Rättvik 
där vi får egen tid till att äta lunch och ta en promenad ut på Långbryggan som 
har blivit en populär plats att gifta sig på. Tillbaka på hotellet äter vi en tidig 
middag och gör oss sedan klara för att åka till Dalhalla. I ”Nordens Verona” väntar 
oss en fantastisk och spännande musikupplevelse. Vi bjuds på den traditionella 
Fyrverkerikonserten som avslutar Dalhallas sommarsäsong. Under denna kväll 
upplever vi en andlös, eldig och sprakande show. Efter konserten serveras 
busskaffe med fralla innan vi åker tillbaka till vårt hotell. 15 mil. 

DAG 3 Rättvik - Hemorten 
Efter en sen frukost lämnar vi Rättvik och under resan till Örebro stannar vi för 
härlig brunchbuffé på Restaurang Svalan. Resan fortsätter på vackra vägar utmed 
Vättern och väl framme i Gränna gör vi ett stopp. Här finns möjligheter till en kopp 
kaffe och en promenad innan resan fortsätter. Ankomst till Växjö ca 20.15. 57 mil. 

Dalarna med Dalhalla 3 dagar, 4-6/9 b

• Bussresa
• 2 övernattningar med frukost
• Middag dag 1 och 2
• Lunch dag 1 och 3
• Förmiddagskaffe dag 1
• Visning av Habo gamla kyrka
• Utflykter enligt programmet
• Konsertbiljett till Dalhalla
• Kvällsfika dag 2
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 570:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:- 

Anslutning enligt linje 2

I priset  4.190:- ingår
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Var det länge sedan du var på Kolmårdens Djurpark? Eller har du 
någonsin sett den omtyckta delfinshowen? Passa på att följa med på 
en resa där vi både besöker djurparken och upplever en underbar 
kryssning genom den vackraste av världar, den svenska skärgården. Vi 
åker ”Den Svenska Hurtigruten” mellan Nyköping och Västervik, där vi 
passerar tre landskap och fem skärgårdar. 

DAG 1 Hemorten - Nyköping 
Med stopp för kaffe och lunch går färden mot Norrköping och Kolmården. Ett 
traditionellt djurparkbesök och entré till den nya Delfinshowen som hade premiär 
2013 väntar. Showen har fått namnet ”Life” p g a det budskap som showen ska 
förmedla. Räkna med skratt, rysningar, känsloladdad stämning och fascinerande 
upplevelse under showen. Djurparken är Nordens största djurpark och det är snart 
50 år sedan den öppnade. Hotell och middag väntar i Nyköping där vi checkar in på 
Scandic Nyköping City Hotel. 40 mil. 

DAG 2 Nyköping - Hemorten 
I hamnen i Nyköping väntar M/S Saga Lejon för avresa. Vi kryssar ut genom staden, 
passerar världens längsta flytbrygga, några mindre fjärdar och är snart ute i den 
vackra havsviken, Örsbaken. Kaptenen guidar oss under färden och vi får höra 
mycket intressant om de platser vi ser. Vi kommer till Gamla Oxelösund med dess 
fina träkåksbebyggelse, de kända fyrplatserna Femöre och Hävringe. Genom 
Bråvikens skärgård går kryssningen och vi ser öar som t ex Gränsö och Arkö. Snart 
når vi en av vårt lands vackraste skärgårdar, S:t Anna. Turen fortsätter ner mot 
Capella Ecumenica och Gryts skärgård där omgivningen är storslagen, vidare förbi 
Kättilö och Fyrudden - känd för sin kustbevakningsstation. Tätt inpå ser vi gamla 
fiskelägen och kända lotsplatser. Vi kommer förbi Valdermarsviks yttersta del och 
Torrö som är känt för sitt ålfiske. Fartyget styr in genom de vackra passagerna vid 
Grindö och Kårö. Vid inloppet till Västervik, ser vi Gränsö Slott. Efter en naturskön 
kryssning med förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och ett strandhugg, 
lägger vi till i Västervik där vår buss väntar. Vi är tillbaka i Växjö ca 22.15. 20 mil.

Kolmården & Svenska Hurtigruten 2 dagar, 25-26/7, 22-23/8  b

• Bussresa
• 1 övernattning med frukost
• Kaffe 3 gånger 
• Entré till Kolmården inkl 
   delfinshow
• Middag dag 1 
• Guidad Skärgårdskryssning inkl  
   lunch 
• Reseledarservice

Tillägg Avbeställningsskydd 100:- 

Enkelrumstillägg 350:-

Anslutning enligt linje 2

I priset  2.680:- ingår
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Rosor växer det gott om i Trädgården på Bosjökloster! Trollenäs 
slott tar emot oss med storslagen miljö och interiör. Kolonilotter i 
Landskrona och Beredskapsmuseet i Helsingborg är andra besöksmål. 
Måltider på utvalda ställen och övernattningen på fina Örenäs slott! En 
resa med godbitar i öppna och ljusa Skåne

DAG 1 Hemorten - Örenäs Slott 
Efter kaffet i Hässleholmstrakten är vi snart på Bosjökloster. Där finns det en 
fantastisk rosenträdgård som blommar långt in i september. Det är de engelska 
rosorna från David Austin som utmärker sig med otroliga dofter. Efter en trevlig 
visning - av kanske t o m självaste slottherren - åker vi vidare mot nästa slott. 
Trollenäs möter oss med sin pampiga arkitektur och interiör. Slottfrun visar oss en av 
våningarna. Trollenäs är också berömt för att anordna bröllop och andra festligheter. 
Lunch äter vi på Borgarstugan som är granne med slottet. Tredje gången gillt. Vi 
kommer nu också till Örenäs Slott som är vackert beläget vid havet. Här blir vår 
övernattning och från våra rum i byggnaden intill slottet kan vi skymta ön Ven. 
Senare serveras en god och festlig 3-rätters middag inne i slottet. 37 mil.

DAG 2 Öresnäs Slott - Hemorten 
Landskrona är ofta nämnt i samband med att det var här som Selma Lagerlöf skrev 
sin debutroman Gösta Berlings saga. Kolonilotter är något helt annat som staden 
också är känt för. De finns mellan Citadellets yttre vallgravar och är därför Sveriges 
äldsta. Efter att ha fått en stund i Landskrona fortsätter vi till Borstahusen för att äta 
lunch på restaurang Pumphuset som har en bedårande plats vid havets strand. Här 
finns också en konsthall som är vida berömd och som har fått god kritik. Vi lämnar 
kusten och fortsätter till Beredskapsmuseet norr om Helsingborg. Ett besök här 
med spännande utställningar i autentisk miljö brukar bli ett starkt minne. Efteråt 
fortsätter vi till Tunneberga Gästgiveri för att dricka eftermiddagskaffe i en trevlig 
1700-talsmiljö. Tillbaka i Växjö ca 19.15. 35 mil.

bMitt i Skåne   2 dagar, 13-14/9   

• Bussresa
• Övernattning med frukost
• Förmiddagskaffe dag 1
• Lunch dag 1 och 2
• 3-rätters middag dag 1
• Trädgårdsvisning på Bosjökloster
• Slottsvisning på Trollenäs slott
• Guidad visning av 
   Beredskapsmuseet
• Eftermiddagskaffe dag 2
• Reseledarservice

Enkelrumstillägg 710:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:- 

Anslutning enligt linje 1

I priset  2.990:- ingår
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Äntligen Laholm! En mycket charmig småstad med en stor 
konstskatt, här finns 30 offentliga konstverk att se och ett unikt 
Teckningsmuseum. Staden är dessutom känd som både minsta och 
äldsta staden i Halland. Vi förgyller också dagen med en upplevelse 
på Ulvereds Hjorthägn där vi får se, äta och köpa hjortprodukter. 
Stannar gör vi naturligtvis också på trevliga kaffeställen. 

I Ljungby på Gästgiveriet dricker vi förmiddagskaffe och fortsätter sedan vägen 
förbi Knäred och Sjöared. Här pausar vi vid den pampiga minnesstenen över 
tvååriga Kalmarkriget som avslutades 1613. Det firades ordentligt 2013 med 400 
evenemang och aktiviteter. Vi åker den vackra vägen upp till Ulvereds Hjorthägn. 
Personal möter och visar oss runt och vi får tid att handla i deras fina gårdsbutik. 
Lunchen serveras i den trevliga restaurangen med utsikt över hjorthägnet. Vi åker 
vidare till Laholm, en härlig sommarstad. Med sina 800 år och med stadsprivilegier 
från 1200-talet är det Hallands äldsta och även minsta stad. Vår lokalguide tar 
oss med på en promenad i ”den lilla staden med de stora konstverken”, och det 
är inte utan anledning, det finns 30 offentliga konstverk att se. Vi hinner också 
med ett besök på Teckningsmuseet, Nordens enda museum för teckningskonst. 
Efteråt vänder vi mot hemorten och avslutar med eftermiddagskaffe på mysiga 
Gräddhyllans Lantcafé vid Markaryd. Hemkomst i Växjö ca 18.30.

Minst och äldst, Laholms stad i Halland   29/5, 22/7  

• Bussresa
• Förmiddagskaffe
• Lunch och visning
• Lokalguide i Laholm
• Besök på Teckningsmuseet
• Eftermiddagskaffe
• Reseledarservice

Tillägg avbeställningsskydd 25:-

Barn under 16 år 690:-

Anslutning enligt linje 2

I priset 990:- ingår

b

Följ med på en tur med ångbåten Boxholm II på Sommen. Under turen 
gör vi strandhugg för lunch och njuter av den härliga sjöluften. 
Vi startar tidigt på morgon från våra påstigningsorter och färden går norrut. I 
Tranås väntar ångbåten Boxholm II som ska ta oss ut på Sommen. Vi åker till Torpön 
och här äter vi en god lunch. Åter tillbaka på fastlandet åker vi vidare mot Boxolm 
och ett besök i Boxholms ostbutik. På vägen söderut stannar vi till vid Stalpets 
vattenfall där det finns möjlighet att ta en fika i den fina miljön, besöka deras 
hantverksbod eller bara njuta av naturen. Vi reser åter hemåt efter en härlig dag.

Ångbåtstur på Sommen 22/7 b

• Bussresa
• Båttur på Sommen inkl. lunch och 
   guidning

Tillägg avbeställningsskydd 25:-

Anslutning enligt linje 2

I priset 995:-  ingår
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Tjejmilen 3 dagar, 4-6/9 

• Bussresa
• 2 övernattningar med frukost
• Transport till Danicahallen och 
   Gärdet

Enkelrumstillägg 820:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:- 

Endast bussresa T o R till Stockholm 
950:-

Anslutning enligt linje 2

I priset  2.190:- ingår

b

Följ med oss till Elitloppet på Solvalla. På vår väg norrut tar vi rast 
vid ett motell och vid framkomsten till Stockholm sker incheckning 
på Scandic Järva Krog. Eftermiddagen och kvällen ägnas åt egna 
aktiviteter. Efter frukost på lördagen åker vi till Solvalla och återvänder 
till hotellet efter dagens sista lopp. På söndagen äter vi frukost, 
checkar ut och åker återigen till Solvalla. Efter sista loppet startar vi 
hemresan, tar rast vid motell och är hemma omkring midnatt.  

Elitloppet på Solvalla 3 dagar, 29-31/5 b

På vår väg mot Stockholm rastar vi vid motell. Vid ankomst till 
Stockholm kör bussen direkt till Danicahallen där nummerlapparna 
hämtas. Sedan incheckning på Hotel Clarion Amaranten och resten 
av dagen är fri för egna aktiviteter. Lördag morgon - frukost och 
därefter beger vi oss till Gärdet, där starten sker. På söndag morgon 
efter frukost och utcheckning kör vi till centrum för några timmars 
shopping. Vi gör paus vid ett motell och är åter i Växjö ca 22.15

• Bussresa
• 2 övernattningar med frukost
• Transport till och från Solvalla

Enkelrumstillägg 400:-

Tillägg avbeställningsskydd 100:-

Endast bussresa till Stockholm ToR 
950:-

Anslutning enligt linje 2 

I priset 2.100:-  ingår
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Delikatessresa 5/8 b

Vi gör en klassisk resa till Visingsö med besök i Gränna.

Vi startar på morgon från våra påstigningsorter och färden går norrut. På vägen mot 
Gränna stannar vi till för fika. I Gränna väntar färjan som tar oss över till Visingsö. Här 
möter vår lokala guide upp och vi sätter oss i bussen för en intressant rundtur på ön. 
På Wisingsö Hotel och konferens äter vi tillsammans deras specialitet, rökt Vättersik 
med tillbehör. På eftermiddagen är vi åter i Gränna och här finns det möjlighet att 
besöka Polkapojkarna eller någon annan trevlig butik. Efter en innehållsrik dag styr 
färden åter hem.

Gränna-Visingsö  16/7, 12/8 b

Följ med på en dag i delikatessens tecken, under resan besöker vi flera 
gårdsbutiker med allt från ost, kött och bär. 

Vi startar på morgon från våra påstigningsorter och färden går västerut. Vårt första 
stopp för dagen blir vid Topperyds gårdsbutik. Här finns bland annat lammfällar, 
bröd, ost, tvålar och mycket mera. Vi tar en fika på caféet innan vi reser vidare mot 
Falbygdens ost och deras fina gårdsbutik. På Kurorten Mösseberg äter vi lunch i den 
vackra herrgården. Mätta och belåtna far vi vidare mot Trädet och här besöker vi 
Bisoncamp. Här har man uppfödning av Bisonoxe, i deras butik kan vi bland annat 
handla nöt- älg- och bisonkött. Sista stoppet gör vi vid Rudenstams Bär & Frukt i 
Rudu. Efter en innehållsrik dag reser vi till respektive hemort. 
 

• Bussresa
• Förmiddagsfika på Topperyds 
   gårdsbutik
• Lunch på Mössebergs kurort
• Besök enligt program

Tillägg avbeställningsskydd 25:-
Anslutning enligt linje
Se vår hemsida eller hör med 
resebyrån

I priset  825:-ingår

• Bussresa
• Båtresa Gränna Visingsö t/r
• Guidning på Visingsö
• Lunch

Tillägg avbeställningsskydd 25:-
Anslutning enligt linje
Se vår hemsida eller hör med 
resebyrån

I priset  825:- ingår
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Under dagen kommer vi att färdas genom vackra Västergötland för att 
komma till Engelska Villan och shopping i Mullsjö och Falköping där 
Falköpings Ost och Mössebergs kurort väntar. Vi avslutar med kaffe och 
besök på trevliga Löwings Ateljé & Konstcafé och Knäck & Bräck. En 
dag med avkoppling och trevlig shopping. 

I Ryfors dricker vi förmiddagskaffe på Engelska Villan, byggd i English Cottage-
stil och inbäddad i den vackra bruksmiljön. Shopping väntar sedan i Mullsjö. Först 
hos Damela Factory Outlet där det finns sortering av underkläder, sovplagg, 
morgonrockar och badkläder till bra priser. Vidare till Ryfors konfektyrer där vi 
möts av olika sorters lösviktsgodis och kanske vi känner igen Ryfors kolan, färsk 
meterlakrits, brända mandlar. Resan fortsätter till Falköping, som är Sveriges ”ko-
tätaste” kommun. Från den 15 meter långa ostdisken på Falbygdens Ost kan vi 
handla ostar från den egna ostkällaren, t ex Enebärsost, Whiskyost och Birger Jarl. I 
Osteriabutiken finns också ett rikligt utbud av olika matprodukter och andra trevliga 
presenter. Efteråt äter vi lunch på Kurorten Mösseberg som sedan 1867 har varit 
ett hotell och en plats för rekreation och inspiration. På trevliga Löwings Ateljé & 
Konstcafé, strax norr om Falköping dricker vi eftermiddagskaffe och avslutar med ett 
besök på Knäck & Bräck, en gårdsbutik med specialité knäckebröd och skorpor. Vi är 
tillbaka i Växjö ca 20.30. 

Shopping i Falbygden & Mullsjö 24/4, 10/7, 16/9 b

Hur långt är det till Holland, kan man plocka och köpa tulpaner på en 
dagstur? Under den här dagen får du åka med vår reseledare Jimmi 
Olsson där han guidar dig på hemmaplan, Uppvidinge kommun.Varför 
kommunen heter Uppvidinge, den Övre skogsbygden, kommer du 
snart att märka. Gömt bland alla träd finns dock många sevärdheter 
och annorlunda affärer så ta med plånboken!

Vårt första stopp blir på Klavreströms bruksmuseum där vi får veta mer om 
brukslivet. Möjligheter till glas- och presentinköp blir det vid Rosdala Glasbruk 
där vi också blir serverade förmiddagskaffe. Vi fortsätter till Hauges konstglas och 
därefter intar vi lunchen på Villa Fröjdekulla. Efter lunch blir det stopp i Alstermo 
och på Alstermo bruks Outlet. Vi kommer få se produktionen av den berömda 
Alstermobruksväskan. Pappväskorna som framförallt säljs på NK kan du här köpa till 
rabatterade priser. Efteråt tar vi svängen förbi Sveriges äldsta träkyrka i Granhult. 
Efter en intressant visning och eftermiddagskaffe fortsätter vi vår shoppingresa. 
Dagen avrundas på Lagergrens i Lenhovda. Här i handelsträdgården får du lära 
dig allt om tulpaner som är deras främsta specialitet. När tulpaner och påskliljor är 
inhandlade åker bussen mot Växjö där vi är tillbaka igen ca 18.30.

Tulpanshopping och andra pärlor i din närhet!  1/4

• Bussresa
• För- och eftermiddagskaffe
• Lunch
• Entré till Klafreströms 
   Bruksmuseum
• Visning av Granhults kyrka
• Reseledarservice

Tillägg avbeställningsskydd 25:- 

Barn under 16 år 620:-

Alvesta  06:50
Växjö  07:10
Bussgaraget  07:25
Rottne  07:45
Eketerminalen  07:55

Avresa från

I priset  880:- ingår

b

• Bussresa
• Förmiddagskaffe 
• Lunch
• Eftermiddagskaffe
• Reseledarservice

Tillägg avbeställningsskydd 25:-

Barn under 16 år 550:-

Anslutning enligt linje 3

I priset  790:-ingår
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Att färdas med passagerarbåt längs natursköna Göta kanal blir ett 
minne för livet. Upplev landskapsidyllen med sommardofter och 
vackra kanalmiljöer. En innehållsrik dag väntar dig som följer med.

Från Jönköping åker vi den vackra Vätterleden norrut och i trakten av Gränna 
gör vi paus för fika. Vi åker sedan öster om sjön Tåkern till Vadstena. I den 
medeltida stadskärnan är nästan varje hus en sevärdhet i sig. Vår reseledare 
visar och berättar lite om staden innan bussen tar oss till Borensberg där vår 
kanalbåt ”Kung Sverker” väntar. Medan vi åker över sjön Boren serveras lunch 
och vi har valt rederiets goda lax, tillagad ombord. Kanalfärden går genom en 
levande landsbygd med hus och herresäten och längs alléer med ståtliga lövträd. 
Slusstrappan i Borenshult med sina 5 slussar och en nivåskillnad på 15 meter är ett 
spännande inslag på vår kanalresa. Skepparen berättar om sevärdheterna utmed 
vägen. 

Efter lite mer än två timmar lägger båten till i Motala hamn där bussen väntar 
för vidare färd. På Restaurang Fyren i det lilla samhället Hästholmen vid Vätterns 
strand står eftermiddagskaffet framdukat. Bussen tar oss sedan åter mot 
hemorten och vi är tillbaka i Växjö ca 20.00.

Göta kanal  9/5, 27/6, 1/8, 15/8

• Bussresa
• Göta kanaltur
• Lunch
• Eftermiddagskaffe
• Reseledarservice

Tillägg avbeställningsskydd 25:-

Barn under 16 år 700:-

Anslutning enligt linje 3

I priset 995:- ingår

b

En dagstur till Helsingör bjuder på trivsam shopping, både ombord på 
Scandlines fräscha färjor och i Helsingörs mysiga centrum. Det finns 
gott om trevliga matställen där man kan slinka in för en öl eller en 
kopp kaffe men även äta någon god dansk specialitet till lunch. Missa 
inte att besöka torget med blomsterförsäljare.

Helsingör shopping  9/4, 7/5, 27/8, 17/9, 15/10

• Bussresa 
• Båtresa

Tillägg avbeställningsskydd 25:-

Barn under 16 år i vuxens sällskap 
270:–

Övrigt:
Shoppingvikt: 50 kg per person.

Anslutning enligt linje 6

I priset 390:-  ingår

b
Vi gör kafferast vid Ljungby motell och tar färjan från 
Helsingborg 10.40. Vid ankomsten till Helsingör kör bussen oss 
in till centrum. 15.40 samlas vi för återresa till Helsingborg och 
vidare hem. Vi gör rast även på hemvägen. Återkomst Växjö ca 
19.30.
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Gekås är Skandinaviens största varuhus med en affärsyta på 35.000 
kvm. Målsättningen är att hålla låga priser på allt - varje dag i veckan 
och sortimentet de erbjuder är ”allt till hemmet som får plats i en 
bil”. 4,6 miljoner människor besöker varje år varuhuset för att fynda. 
Häng med - det lönar sig! 

Vi åker direkt till Ullared, dit vi kommer ca 09.30. I det lilla halländska samhället 
har en mängd olika butiker vuxit upp kring det kända lågprisvaruhuset Gekås. 
Var och en tillbringar dagen efter eget val. Chauffören har bussen öppen 
en stund under dagen för att du ska kunna lämna in dina 
shoppingkassar. Vi får ca 6 timmar i Ullared och 
hemresan sker 15.30. Vi är tillbaka i 
Växjö ca 18.00.

Under Ölands Skördefest slår hela ”Sveriges skafferi” upp dörrarna 
på vid gavel och lockar till njutning av odlarårets resultat. Kända och 
okända konstnärer och hantverkare visar upp det bästa de har. 

Då vi passerat Ölandsbron vankas smörgås på pumpabröd och pumpabakelse 
på Färjestadens Hembageri. Redan här möter vi de första tecknen på Skördefest 
i form av pumpor och halmbalar. Vi fortsätter till Ekerum Golf & Resort där vi 
besöker deras trevliga Slöjd & Matmarknad. Med kanske några goda inköp 
i väskan tar vi oss över till östra sidan av denna vackra ö och stannar till i 
Himmelsberga Radby för en kort titt. Resan fortsätter till Eksgården i Gårdby 
där dagens middag väntar. Mätta och belåtna kommer vi sedan till Eriksöre 
Bygata. Invånarna öppnar upp sina hem och trädgårdar för målare, keramiker, 
fotografer och olika konsthantverkare. Vi möts av en mångfald av kultur och ett 
starkt motorintresse i form av motorcyklar, gamla traktorer och veteranbilar. Här 
hittar vi också lokalt odlade pumpor i alla möjliga och omöjliga former och färger 
men också lök, potatis, honung med mera. Flera små serveringar finns och vi tar 
god tid på oss för promenad längs den genuina 200 meter långa bygatan, som 
erbjuder en mängd olika aktiviteter. Vi är tillbaka i Växjö ca 21.00.

Ullared - 6 timmars shopping 

• Bussresa

Tillägg avbeställningsskydd 25:-

Barn under 12 år rabatt 30:-

Anslutning enligt linje 7

I priset från 260:- ingår

b

Ölands Skördefest 25/9 b

• Bussresa
• Eftermiddagskaffe
• Middag
• Reseledarservice

Tillägg avbeställningsskydd 25:-

Barn under 16 år 590:-

Anslutning enligt linje 8

I priset 845:- ingår

1/4, 23/4, 20/5, 30/5, 8/8, 29/9, 28/10, 26/11, 1/12, 8/12 
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2015 är huvudtemat på Bokmässan i Göteborg UNGERSK LITTERATUR!

”– Ungern har en väldigt stark litteratur med många stora författare. Landet har 
genomlevt Andra världskriget, fasciscm och kommunism och nu finns där väldigt 
populistiska störningar. Här har vi något spännande för oss att bena i”, säger Maria 
Källsson, mässansvarig för Bokmässan.
Som kompletterande tema kommer Bokmässan att ha yttrandefrihet och som ett 
särskilt sidotema Island.
Varmt välkommen att följa med till Göteborg! Vi lovar en oförglömlig dag fylld 
med spännande möten, intressanta diskussioner, föreläsningar, bokprat och mycket 
annat.

På resan till Göteborg gör vi rast i Bollebygd och är framme vid Mässan ca 11.00. 
Enligt önskemål stannar vi till 16.30. Vi gör en rast även på hemvägen och är i Växjö 
ca 20.00.

Bokmässan i Göteborg 26/9 

• Bussresa
• Inträde till Mässan

Tillägg avbeställningsskydd 25:-

Barn under 16 år 420:- 

Bussgaraget  06:45
Växjö  07:00
Alvesta  07:20
Värnamo  08:00

Avresa frånI priset 595:- ingår

b

Stora Symässan i Malmö ersätts från och med våren 2015 
av SYFESTIVALEN.

Syfestivalen är Sveriges största mässa för sömnad, 
handarbete, smyckestillverkning och eget skapande. 
Med workshops inom alla temaområden och massor av 
utställare skapas mässan för kreativa sinnen.

På resan till Malmö gör vi rast i Osby och är framme vid 
MalmöMässan i Hyllie vid Emporia ca 10.30. Vi stannar till 16.30 då 
hemfärd påbörjas. Med en kort paus även på hemvägen är vi åter i 
Växjö ca 20.00.

Syfestivalen i Malmö 14/3

• Bussresa
• Inträde till Mässan

Tillägg avbeställningsskydd 25:-

Barn under 16 år 400:-

Ramkvilla  06:00
Braås  06:20
Eketerminalen  06:30
Rottne  06:40
Bussgaraget  07:00
Växjö  07:15
Alvesta  07:35
Älmhult  08:15

Avresa frånI priset 575:- ingår

b

Följ med till trädgårdsmässan på vackra Margretetorps 
Gästgifvaregård, beläget mellan Båstad och Ängelholm. Botanisera 
bland produkter inom trädgård, inredning och mat och dryck. Låt dig 
inspireras av nyheter och trender till den egna täppan. 

Vi åker direkt till Margretetorp dit vi anländer ca 
10.00. På området finns möjlighet att både fika och 
äta mat. Vi stannar till 15.00 då hemfärd påbörjas. 
Med en kort kafferast på hemvägen är vi åter i 
Växjö ca 18.00.

Margretetorps Trädgårdsmässa 16/5

• Bussresa
• Inträde till Mässan

Tillägg avbeställningsskydd 25:-

Barn under 16 år 380:-

Ramkvilla  06:00
Braås  06:20
Eketerminalen  06:30
Rottne  06:40
Bussgaraget  07:00
Växjö  07:15
Alvesta  07:35
Ljungby  08:05

Avresa frånI priset 545:- ingår

b
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Anslutningar
Alvesta
Bergkvara
Braås
Eksjö
Eketerminalen
Emmaboda
Eriksmåla
Gamleby
Hovmantorp
Hultsfred
Jönköping
Kalmar
Karlshamn
Karlskrona
Kisa
Kristianstad
Korsberga
Landsbro
Lessebo
Linköping
Ljungby
Malmö
Mjölby
Målilla
Mönsterås
Norrhult
Norrköping
Nottebäcksterminalen
Nybro
Nässjö
Osby
Oskarshamn
Rimforsa
Rottne
Ronneby
Rydaholm
Storebro
Sävsjö
Sölvesborg
Tranås
Vetlanda
Vimmerby
Vislanda
Värnamo
Västervik
Växjö bussgaraget
Växjö Resecentrum
Ålem
Åseda
Älmhult

Linje 1
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

Linje 2

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

Linje 3

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

Linje 4

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

Linje 5

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

Linje 6
X

X

X
X
X
X

X

X

X/

X

X
X

X/

X

X

X
X/

X
X

X
X/

Linje 7
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

Linje 8

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X/ = bara vissa resmål i den linjen, Linje 6 delas efter Alvesta då vissa resmål går via Ljungby 
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131

Bra att veta inför semesterresan
Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 300:- per person på 2-dagarsresor och 600:- per person på övriga flerdagarsresor. Tillsammans med anmälningsavgift betalas frivilligt tecknat avbe-
ställningsskydd. Se kostnad på respektive resa. När det gäller flyg- och teaterresor kan annan anmälningsavgift förekomma.

Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd kostar från 25:- till 250:- per person och kan endast tecknas i samband med anmälan. Avbeställningsskyddet gäller vid sjukdom eller olycksfall som 
drabbat resenären eller nära anhörig före avresa.

Slutinbetalning
Slutlikvid erläggs senast 30 dagar före avresa. Se även under rubriken prisgaranti på nästa sida.

Öppet köp
Vi erbjuder kostnadsfri avbeställning i 7 dagar efter bokning, dock minst 35 dagar före avresan.

Stamkundsrabatt
För varje betald krona ges individuella poäng. (För Ramkvillabuss tidigare resenärer gäller det gamla rabattsystemet under en övergångsperiod. Ring 0470 - 605 00 för mer 
information.)

Deltagarlistor
På resor som är minst 5 dagar kommer reseledaren att dela ut deltagarlista.
 
Pass
För resor utom Norden skall resenär vara försedd med giltigt pass.

Vaccination
Vaccination är normalt inte nödvändig till något av våra resmål i denna katalog.

Försäkring
Kontrollera reseförsäkringsskyddet på din hemförsäkring och teckna vid behov särskild reseförsäkring. Vi kan hjälpa dig att teckna reseförsäkring. Vid utlandsresa, ta med 
Försäkringskassans kort som visar att du är sjukförsäkrad i Sverige.

Gäster med speciella behov
Allergi mot speciell mat skall meddelas vid bokning. Obs! Vi kan inte garantera att önskemål om särskild kost infrias. Eventuellt funktionshinder eller annat handikapp bör 
meddelas vid bokning så att vi kan hjälpa till vid val av resa.

Bagage
Varje resenär får ta med sig en resväska plus handbagage; max 30 kg. Vid flygresor gäller speciella regler. 

Önskemål
Vi tar gärna emot dina önskemål och tillgodoser dem om möjlighet finns. Önskemål om att exempelvis bo nära en bekant eller på en viss våning kan vi dock inte lämna 
några garantier för eftersom hotellen även har andra gäster att ta hänsyn till.

Utflykter
Utflykterna beställs vid bokning av resan och i vissa fall även under resans gång. Justeringar och ändringar kan förekomma bland annat beroende på säsongsvariationer.

Barnrabatt
På flerdagarsresor lämnas följande barnrabatter om inget annat anges: Barn ej fyllda 16 år får 50% om barnet delar rum med två fullt betalande resenärer, barn under 16 år 
som delar rum med en (1) vuxen får 15% rabatt. Rabatten gäller på ordinarie pris och kan ej kombineras med andra rabatter. Barn ej fyllda 16 år får 50% rabatt på dagsut-
flykter under resan. Gäller ej middagsarrangemang och nöjesparksbiljetter..

Lunch- och kaffepauser
På våra resor gör vi lunch- och kaffepauser. Varje passagerare betalar då för sig om inte annat står angivet i katalogen.

Rökfria bussar 
Vi har rökfritt i våra bussar men pausar istället ofta.

Miljö
Vi på Nilsbuss, Ramkvillabuss och KB-Resor bryr oss om miljön. Vi använder t e x miljövänliga produkter till våra bussar och på våra försäljningskontor.

Parkering 
Kostnadsfri kundparkering finns vid våra bussgarage i Växjö och Vimmerby.

Platser i bussen
På alla våra resor kan du mot en kostnad boka en särskild sittplats i bussen. Platsen är då din under hela resan.
På resor som är minst 5 dagar kostar detta 250:- per person, på 2-4-dagarsresor 100:- per person, på dagsresor 30:- per person.

Värdesaker
Lämna pengar och värdesaker till hotellets reception eller i deponeringsfack på rummet. Ramkvillabuss, KB-Resor & Nilsbuss tar inget ansvar för förlorade pengar eller 
värdesaker.
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Kvarglömda effekter
Vi hjälper gärna till med efterlysning av kvarglömda saker men tar ut en expeditionsavgift på 100:- plus den faktiska kostnaden för telefonsamtal och liknande. För flyg 
gäller speciella regler.

Bussens utrustning
Samtliga våra bussar på utlandsresor är utrustade med kylanläggning som ger sval luft. Denna ”aircondition’’ är många gånger nödvändig för att ge en behaglig tempera-
tur i bussen. Vid mycket varm yttertemperatur kan det hända att bussens kylaggregat inte klarar de sydliga breddgradernas högre luftfuktighet och då inte ger den svalka 
man önskar. Vi reserverar oss för denna omständighet och kan ej betala ersättning om kylaggregatet skulle gå sönder.

Prisgaranti
Om slutlikviden betalas omgående tillsammans med anmälningsavgiften är det pris som angivits vid bokningen och står på deltagarbeviset garanterat. Priset kan ej höjas 
på grund av valutakursändringar eller andra kostnadsökningar. Höjda skatter och avgifter beslutade av myndigheter samt ändrade flygpriser är undantagna.

Inkvartering
I resornas pris ingår del i tvåbäddsrum med dusch/wc om inget annat anges. Tvåbäddsrum kan variera i storlek. På vissa hotell kan dubbelrum med s k ‘’grandlit-säng’’ före-
komma, vilket innebär att två personer erhåller en bredare enkelsäng. Enkelrum finns att tillgå i begränsad omfattning. Standarden på enkelrummen kan trots pristillägget 
ibland vara lägre än dubbelrummen. 
Resenär som önskar del i dubbelrum får vara beredd att betala enkelrumstillägg om rumskamrat inte kan hittas.
Trebäddsrum kan ibland vara dubbelrum med extrasäng. Pris per person är då samma som i dubbelrum. 
Det kan under högsäsong hända att hotellen Ramkvillabuss, KB-Resor & Nilsbuss har kontrakt med, har hyrt ut fler rum än de har, en s k överbokning. Vi gör då allt vi kan 
för att ordna ett likvärdigt eller bättre hotell.
Tyvärr varierar ibland rumsstandarden inom samma hotell. Eventuella anmärkningar på detaljer i inkvarteringen skall framföras direkt till reseledaren, så att rättelse kan ske 
under resans gång.

Hotellinformation 
Se vår hemsida eller ring oss för information.

Ändringskostnad 
Vid ändring av namn, påstigningsort eller liknande tar vi ut en avgift på 150:-. Vid flygresor gäller särskilda villkor.

Grupprabatt
Kontakta något av våra kontor för en prisuppgift.

Medlem i Sveriges bussföretag - Din trygghet
Ramkvillabuss, Nilsbuss & KB-Resor är med i Sveriges bussföretag. För att bli invald krävs att man motsvarar branschens högt ställda krav. Det vill säga att resans samtliga 
arrangemang är utformade i enlighet med gällande regler, att kvalitetskraven uppfylls, att servicenivån alltid motsvarar det som lovas samt att resans prissättning är skälig. 
Därför är vi stolta över att vara medlem.

Ramkvillabuss, KB-Resor & Nilsbuss avbeställningsskydd
Avbeställningsskyddet kostar mellan 25:- och  250:-. Med detta är du garderad vid sjukdom före avresa. Om du eller någon nära anhörig skulle insjukna kan du mot uppvi-
sande av läkarintyg få hela den inbetalade summan i retur med undantag för en expeditionsavgift på 300:- och kostnaden för avbeställningsskyddet. Avbeställningsskyddet 
är frivilligt och kan endast tecknas vid beställningen av resan. Avbeställning skall ske före första angivna avresetid för aktuell resa och läkarundersökning senast avreseda-
gen. Om resenären avbeställer resan tidigare än 30 dagar före avresan – avresedagen inräknad – återbetalas anmälningsavgiften med avdrag för en expeditionsavgift på 
300:-.

Boka tidigt-rabatt!
T.o.m. 12/1   2-3 dagar  200:-   4-6 dagar  250:-   7-15 dagar 300:-
T.o.m. 30/1   2-3 dagar  150:-   4-6 dagar  200:-   7-15 dagar 250:-
T.o.m. 27/2   2-3 dagar  100:-   4-6 dagar 150:-   7-15 dagar 200:-
T.o.m. 16/3   2-3 dagar    50:-    4-6 dagar 100:-   7-15 dagar 150:-

Boka tidigt-rabatten går ej att kombinera med andra rabatter.
Samtliga priser är baserade på kurser 15/11 2014.
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Allmänna resevillkor för sällskapsresor
Konsumentverket/KO och Svenska Bussbranschens Riksförbund/BR har träffat överenskommelse om Allmänna villkor för paketresor med den lydelse som framgår av texten 
i detta dokument.
Ändringarna i Allmänna villkor för paketresor gäller för resor som säljs från och med 1 maj 2002 och avgår från 1 oktober 2002. 
Vi reserverar oss för tryckfel och ändringar i programmet.
Allmänna villkor för paketresor
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 skall fullgöras av någon 
annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören. 
1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal träffats. Detta får 
dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna. 
1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet. 
1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, 
eller för skilda priser som är knutna till varandra. 
1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsav-
gift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Avtalet är bindande så snart muntlig eller skriftlig beställning är gjord.

2. Betalning av priset för resan 
2.1 Resenären skall 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 särskilt överenskommits. 
2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och om-
ständigheterna i övrigt. 
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är 
oskäligt. 

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan 
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande. 
a. Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
b. Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 5 % av resans pris. För KB-Resor, Nilsbuss och Ramkvillabuss är denna kostnad 300 kronor 
plus ev. konstad för ej försålda arrangemangbiljetter i förväg utlösta biljetter.
3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 15 % av resans pris plus ev kostnad för ej försålda arrange-
mangsbiljetter i förväg utlösta biljetter.
3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris. 
3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris. 
3.1.5 För så kallade bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställ-
ning senare än 30 dagar före avresan. Vid avbeställning dessförinnan gäller punkt 3.1.1. 
3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande. 
a. Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
b. Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.
3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2 - 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av 
arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200 kronor. För Nilsbuss, KB-Resor och Ramkvillabuss är denna 
kostnad 300 kronor.
3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led 
eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av 
allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan. 
3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för 
resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till 
denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden. 
3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att 
resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap. 
3.2.5 Hos Nilsbuss, KB-Resor och Ramkvillabuss skall resenär ifall som angivits i denna punkt erlägga det tillägg som enligt gällande prislista skall utgå vid inkvartering i 
enkelrum istället för tvåbäddsrum. Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2. 
- 3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till 
kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan någon ytterligare kostnad för 
resenären. 
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3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas 
med läkar- och/eller släktskapsintyg. 
3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna omgående.
3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen. 

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet 
4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören 
har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. 
4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för 
extra kostnader, dock högst 200 kronor, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen. 

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan 
5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren.
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. 
5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet.
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Rese-
nären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. 
Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda 
avtalet enligt första stycket. 
Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet. 
5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa. 
Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda 
detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. 
Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. 
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det. 
5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resan. 
I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. 
Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar: 
1. Att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan underrättats om att resan ställts in (vid resor med 
en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), Vid 1 dagsresor gäller endast 1 dag före avresan vid 2-3 dagars resor 
senast 7 dagar före, eller
2. Att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och 
vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 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. 
5.5 Ändring av priset 
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsva-
rar kostnadsökningarna om dessa beror på: 
1. Ändringar i transportkostnader, eller
2. Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
3. Ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kost-
nadsökning är av sådant slag som anges i 1 -3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma 
belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. 
Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kronor. 
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. 
Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning 
enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kronor. 
5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m. 
Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller 
utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhål-
landena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. 
För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. 
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6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister. 
6.1 Uteblivna prestationer. 
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenä-
ren. 
Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för 
resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. 
Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd. 

6.2 Andra fel och brister 
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om felet inte beror på honom. 
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 avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri 
från skadeståndsansvar enligt andra stycket 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. 
Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs. 
6.3 Skadeståndets omfattning. 
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. 
Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järn-
vägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad 
denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan. 
6.4 Nilsbuss och KB-Resor förbehåller sig rätten att ställa in utflykter så inte tillräckligt deltagarantal uppnåtts eller då förutsättningarna för utflykten förändrats så mycket 
att den inte längre går att genomföra.
6.5 Nilsbuss och KB-Resor förbehåller sig rätten att ändra färdsätt i samband med anslutningsresa då inte tillräckligt deltagarantal uppnåtts för att anslutningsresan skall 
kunna genomföras som planerat.

7. Reklamation och avhjälpande 
7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, 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. Reklamation skall ske direkt utan dröjsmål till färdledaren på resan.
7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. 
7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokale representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning. 

8. Resenärens ansvar under resan 
8.1 Arrangörens anvisningar m.m. 
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 för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt 
sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet. 
8.2 Resenärens ansvar för skada. 
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. 
Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande. 
8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m.m. 
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån 
det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. 
Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna 
orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren. Är resenär ej svensk medborgare skall detta anmälas vid bokningstillfället.
8.4 Avvikande från arrangemanget. 
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 
timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan. 

9. Tvistlösning 
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna rekla-
mationsnämnden eller av allmän domstol. 

Pressläggning
Nilsbuss, KB-Resors och Ramkvillabuss program är presslagda i december 2014 och gäller tills vidare. Samtliga pris och faktauppgifter är baserade på uppgifter tillgängliga 
den 15 november 2014. Vi reserverar oss för ändringar vi tvingats göra efter pressläggningen.

Arrangörer enligt resegarantilagen är:
Nilsbuss AB, Box 47, 598 21 VIMMERBY, Gatuadressen är Kvarnängsgatan 3, Vimmerby Tel: 0492-15080.
KB-Resor, Box 249, 382 23 NYBRO, Gatuadressen är Storgatan 9, Nybro Tel: 0480-88480
Ramkvillabuss, Rådjursvägen 6 A, 352 45 VÄXJÖ Tel: 0470-60500
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