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Vi går in på vårt 27:e verksamhetsår vilket gett oss en del rutin och erfarenhet.

Trender kommer och går men resor till Norge består.

I årets katalog kan ni resa med Hurtigruten i midnattssol från Tromsö till 

Trondheim. Kjeåsen en tradition som följt oss i alla år.

En hissnande tågresa i Raumadalen är en nyhet för i år, den resan bjuder  

ett Norge med fjäll och fjordar och inte att förglömma en resa på Mjösa  

med Skibladner. En av de äldsta hjulångarna i trafik, byggdes på Motalavarv 

1854. Blomsterrivieran med San Remo, Nice och Monte Carlo låter det  

inte lockande?

På grund av omfattande vägarbeten i framförallt Tyskland, så har vi kortat ned 

etapperna på vissa sträckor. Det innebär att vi har planerat in tätare stopp för 

övernattningar för att det skall bli en så behaglig resa som möjligt.

Vi ser fram i mot en spännande och härlig resesäsong 2017. Välkomna ombord!

Larsa Lönn med personal

Form & Tryck: Bok & Tryck Söderhamn 2017.
Foto omslag Norgeresor:   Øyvind Heen - Visitnorway.com
Fotokälla omslag övriga bilder: Adobe Stock 

 

Välkommen till det lilla  
familjeföretaget med de stora resorna!

TA MED KAMERAN PÅ RESAN OCH VINN PRESENTKORT!  
Under 2017 arrangerar vi en fototävling med presentkort som pris till de bästa 

bilderna. Motivet skall vara tagit från våra resor under 2016/2017 och kan 

komma att användas till nästa års resekatalog. Vi återkommer med mer info!
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Dag 1 Hemorten–Göteborg ca 600 km 
Resa genom Sverige till Göteborg. In- 
checkning på vårt hotell och gemen-
sam middag.

Dag 2 Göteborg–Fredrikshamn–
Hirtshals ca 100 km 
Frukost på hotellet innan vi tar färjan 
över till Danmark och Fredrikshamn. 
Ombord finns möjlighet att äta lunch. Vi 
kör upp till Hirtshals och går ombord 
på Smyril Line Viking Cruise för en sju 
dygnskryssning. Ombord finns taxfree-
shop, bar, soldäck, pool och restaurang. 
Vi träffas för en välkomstdrink, infor-
mationsmöte och gemensam middag.

Dag 3 Till Havs Vi har en hel dag till 
havs, njut av vädret, läs en bra bok och 
umgås ombord. På eftermiddagen anord-
nas bingo för de som önskar. Det visas 
även en film om morgondagens resmål.

Dag 4 Färöarna Tidigt på morgon anlän-
der vi till Torshavn på Färöarna.  Vi äter 
frukost innan vi ger oss ut på en utflykt 
över dagen. Resan går längs kusten och 
tar bron över Atlanten till Eusturoy. På 
vår väg får vi uppleva de små idylliska 
färgglada byarna i den mäktiga naturen 
med en rik flora och fauna. Vi är på väg 
till Gjögv som är känd för sin särpräglade 
naturhamn. Härifrån ser vi de berömda 
klippformationerna i havet och kan skåda 
det rika fågellivet. Vi återvänder sedan till 
Torshavn för att titta runt och äta lunch 
innan vi går ombord för fortsatt färd 

norrut. Ombord före middagen visas en 
film om nästa dags resmål; Island.

Dag 5–6 Island Idag anländer vi Islands 
östra kust och orten Seyisfjördur. Under 
våra dagar på Island får vi uppleva 
det särpräglade Isländska landskapet. 
Den ena dagen åker vi upp i höglandet 
genom ett månliknande landskap med 
svarta lava jordar och kokande lera. Vi 
stannar vid Myvatn naturbad där vi tar 
ett hälsobringande dopp i det 38 gradiga 
vattnet. På den andra utflykten besöker 
vi Breiodalsvik, Stövarfjodur, tittar in i 
Petras stein museum & Reyaorsfjordur 
Aluminiumfabrik. Kvällarna spenderas 
i Seyisfjördur. Här äter vi middag samt 
sover i våra sköna hytter.

Dag 7 Färöarna På förmiddagen sik-
tar vi Färöarna och färdas sedan till 
Torshavn. Vi ser även de färgglada 
husen som klamrar sig fast på klip-
porna i Torshavn och gör en kortare 
tur till Färöarnas både historiska och 
andliga hjärta; Kirkjubour. Här blir vi 
guidade bland ruinerna efter medeltiden. 
Vi bjuds in i den gamla Kungsgården som 
sägs vara världens äldsta bebodda trähus 
vi blir också serverade kaffe och kaka.

Dag 8 Till havs Vi får nu en dag till 
havs och kanske lockar ett besök i 
poolen, bastun eller en film i biografen. 
Vår sista kväll tillsammans blir extra 
festlig när vi får avnjuta en dignande, 
autentisk Vikingabuffe. 

Dag 9 Hirtshals–Larvik–Oslo Bussresa 
ca 150 km. Efter landstigning i Hirtshals 
byter vi båt över till Larvik. Lunch serve-
ras ombord. Från Larvik kör vår buss 
upp till Oslo och vårt hotell med gemen-
sam middag.

Dag 10 Oslo–Hemorten ca 520 km.
Efter frukost lastar vi bussen och kör 
mot våra hemorter.

I resan ingår
• Bussresa
• Kryssning med del i insideshytt 7 dygn
• 2 nätter med del i dubbelrum
• 10 frukost, 9 middagar, 1 lunch
• Utflykter enl program
• Entré till Myvatn naturbad och handduk
• Lokalguider på Färöarna och Island
• Reseledarens tjänster

PRIS 14.995:-
Tillägg utsideshytt 2.040:- 
Tillägg enkelhytt 5.700:-
Tillägg enkelrum 660:-

Valuta på båten Norröna och Färöarna 
är Danska kronor och på Island Isländska 
kronor. På Island fungerar kort utmärkt.

Speciella avbokningsvillkor gäller.

Buss avgår enligt tidtabell 2

RESLÄNGD: 10 dagar       AVRESA: 2/6 2017
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Vikingakryssning till Färöarna & Island
Storslagen natur, genuinitet och artrikedom kombinerat med en intressant historia

Först full-
bokad i fjol!
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Dag 1 Hemorten–Göteborg 
ca 590 km
Färd till Göteborg och färja över till 
Kiel. Middag, shopping och nöjen 
ombord.

Dag 2 Kiel–Celle ca 220 km
Frukost ombord innan vi kommer 
till Kiel. Vi färdas söderut genom 
Tyskland till Celle. Vi möts av lokal-
guide som visar oss den gamla 
korsvirkesstaden, många av bygg-
naderna har en historia tillbaka till 
1500-talet. Det nuvarande slottet 
byggdes runt 1530-talet på den 
gamla borgens plats och är i dag en 
turistattraktion. En annan turist-
attraktion är Stadtkirchen med sitt 
vita torn från vilket man två gånger 
varje dag blåser en trumpetfanfar. 
Detta är en gammal tradition som 
återupptagits. Inncheckning och 
gemensam sparrismiddag på när-
liggande restaurang, Rastkeller.

Dag 3 Celle
Frukost på hotellet. I dag ska vi 
besöka en sparrisodling, Spargelhof 
Heuer och bli serverad sparrissoppa 
till lunch. Besöka och möjlighet till 
att shoppa dessa godsaker på deras 
Hofladen. Kvällens middag äter 

vi på Waldwirtschaft Alter Kanal 
utanför Celle.

Dag 4 Celle–Wolfenbüttel–Celle 
ca 70 km
Frukost på hotellet. I dag ska vi 
besöka korsvirkesidyllen Wolfen-
büttel och få rundvisning på 
Jägermeister. Det ges fri tid för 
lunch och att vandra runt i denna 
idyll under ett par timmar. Vi besö-
ker Shloss Gifhorn och får en rund-
vandring innan vi beger oss åter 
till Celle. Gemensam middag på 
Rastkeller.

Dag 5 Celle–Kiel ca 220 km
Frukost på hotellet. Dags att lämna 
denna vackra stad för denna gång. 
Vi kör norrut och stannar i Lübeck 
och gör en kort rundvandring och 
kanske hinner vi med ett besök på 
Niedereggers marsipanbageri. Vi 
kommer också att hinna med lite för-
månlig EU shopping innan vi åker till 
Kiel för att gå ombord på färjan till 
Göteborg. Gemensam middag.

Dag 6 Göteborg–Hemorten 
ca 590 km
Frukost ombord. Hemresa genom 
Sverige. Raster för kaffe och lunch.

 

Sparris och korsvirkeshus i norra Tyskland
Vi avnjuter den kulinariska läckerheten kallad "Tysklands vita guld"

I resan ingår:
• Bussresa
• Två nätter med del i insides dubbelhytt
• 3 nätter med del i dubbelrum.
• 6 frukost
• 1 lunch
• 5 middag
• Lokalguide i Celle
• Besök och entréer enligt program
• Reseledarens tjänster

Pris 7.295:-
Tillägg enkelrum 470:-
Tillägg enkelhytt 500:- 
Frivilligt avbeställningsskydd 160:-

Valuta Euro

Celle Hotel Celler Hof

Buss avgår enligt tidtabell 2

RESLÄNGD: 6 dagar            AVRESA: 7/5 2017
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Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike 
Upplev den romantiska Tyrolen med vackra dalgångar och snöklädda alptoppar

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

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

Dag 2 Kiel–Schweinfurt ca 600 km
Efter sjöfrukost kommer vi till Kiel och 
ger oss av söderut förbi Hamburg  och 
Hannover. Framåt kvällen når vi vårt 
hotell i Schweinfurt. Middag på hotellet. 

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

Dag 4 Kirchberg–Grossglockner–
Hochalpenstrasse ca 250 km. Idag 
skall vi se det mäktigaste av alp-
världen. Vi far upp på den beröm-
da Hochalpenstrasse, en av världens 
absolut vackraste alpvägar. Vid Franz 
Josefshöhe tar vi paus och njuter av 
den hänförande naturen med Gross 
Glockner rakt framför oss. En hel-
dagstur i oförglömligt vacker natur.

Dag 5 Kirchberg–Salzburg ca 200 
km. Vi gör en heldagstur till Salzburg 
i Salzkammergut med lokalguide. 
Staden som ofta rubriceras som värl-
dens vackraste är ju starkt förknippad 
med W A Mozart och den berömda 
filmen ”Sound of music”. Givetvis gör 
vi en promenad i den gamla staden 
som finns på Unesco´s världsarvslista.  
På kvällen inbjuds vi till Tyrolerafton.

Dag 6 Kirchberg–Innsbruck ca 200 
km. Vi gör ett besök i Tyrolens huvud-
stad Innsbruck. Innsbruck bjuder på 
en oslagbar kombination av gammalt 
och nytt. Vi bekantar oss förstås med 
några av Innsbrucks största sevärdhe-
ter med bl a de pittoreska och eleganta 
shoppinggatorna.

Dag 7 Kirchberg
Denna dag lämnas fri för egna ströv-
tåg i  Kirchberg eller för en tur upp i 
alperna.

Dag 8 Kirchberg–Kassel 620 km. 
Efter frukost lämnar vi Kirchberg 
och Österrike för färd genom Bayern 
och norrut till Kassel för middag och 
övernattning.

Dag 9 Kassel–Kiel 400 km. Om det 
finns tid blir det EU-shopping innan vi 
kliver ombord på färjan i Kiel.

Dag 10 Göteborg–hemorten 600 km
Frukost ombord och så kör vi i land på 
svensk mark i Göteborg. 
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I resan ingår
• Bussresa
• Båtresa med del i dubbel insideshytt tor.
• 7 nätter med del i dubbelrum
• 10 frukost, 9 middagar varav en   
 Tyrolerafton
•  Under boendet på Zentral hotel ingår 

fritt öl,vin, alkoholfritt kl 12.00-20.30. 
Två inträden till "Wellnessland" Zentral

• Lokalguide i Salzburg och Innsbruck

PRIS 11.595:-
Tillägg enkelrum 970:-
Tillägg enkelhytt 500:-
Frivilligt avbeställningsskydd 160:-

Valuta Euro

Schweinfurt Arcadia Hotel  
Schweinfurt Maininsel
Kirchberg Hotel Zentral
Kassel Wyndham Garden Kassel

Buss avgår enligt tidtabell 2

RESLÄNGD: 10 dagar      AVRESA: 14/8 2017

RESLÄNGD: 6 dagar            AVRESA: 7/5 2017
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Den undersköna Gardasjön och Venedig
Italiens naturskönaste sjö och besök i de berömda kanalerna i Venedig

En semesterresa till Italiens 
största och naturskönaste sjö är 
en upplevelse för både kropp och 
själ. Sjön attraherar alla åldrar 
och här bjuds vi på ett milt klimat 
och panoramavyer. Vi gör intres-
santa utflykter såsom Gardasjön 
Runt, Verona och Venedig. 

Dag 1 Hemorten–Göteborg ca 600 km

Avresa från hemorten till Göteborg 
och Stena Lines färja till Kiel. Vi äter 
middag ombord och övernattar. 

Dag 2 Kiel–Würzburg ca 600 km

Vår resa fortsätter på motorvägar 
via Hamburg, Hannover och genom 
det vackra landskapet runt Kassel 
till Wurzbürg och vårt hotell för 
middag och övernattning.

Dag 3 Wurzbürg–Riva del Garda 
ca 625 km

Resan går vidare förbi München 
och in i Österrike vid Kufstein. 
Under eftermiddagen åker vi 
på den imponerande vägen över 
Brennerpasset in i Italien, och pas-
serar Bolzano och Trento innan det 
är dags att ta av mot Gardasjön. Vi 
kommer till Riva vid sjöns norra ände 

och inkvarterar oss för fem nätter 
med frukost och middag varje dag. 
 
Dag 4-7 Riva del Garda
Under dagarna vid Gardasjön 
kommer det att ordnas utflykter 
enligt nedan. Vi bekantar oss med 
Riva, en stad med livlig strand-
promenad där kaféer och restau-
ranger trängs. Staden Riva är den 
största orten vid Gardasjön. Här 
finns vackra parkanläggningar och 
en pittoresk hamn samt gott om res-
tauranger, affärer och kvällsnöjen. 
En stadspromenad för att se vad 
som finns av museer, butiker och 
vackra vyer eller kanske en baddag.  

Gardasjön ca 160 km t/r från Riva

I dag kommer vi färdas längs 
Gardasjöns strand för att besöka 
Gardone Riviera och sedan till 
Desenzano med sin vackra lilla 
hamn och sina pittoreska gator. 
Därefter går turen vidare till 
Sirmione som ligger på en land-
tunga ut i sjön vid dess sydände. 
Förbi Peschiera kommer vi till 
vinstaden Bardolino, där vi kan 
köpa fina olivoljor och lokala viner. 
Innan det är dags att återvända 

till vårt hotell stannar vi i den 
charmiga staden Malcesine. 

Venedig ca 400 km t/r från Riva

Turen går förbi Vicenza till 
Venedig där vi tillbringar en stor 
del av dagen. Vi startar med en 
båttur in till centrum av Venedig, 
staden som är byggd på 120 små 
öar. Här finner vi de berömda 
kanalerna, de praktfulla kyrkorna, 
palatsen och de utsmyckade husen. 
Vi får se Markusplatsen med den 
kända domen och alla kaféerna, 
Suckarnas bro varifrån fångarna 
en sista gång kunde se ut över 
staden, Dogepalatset där de sty-
rande dogerna höll till förr i tiden 
och Canal Grande med Rialtobron. 
Under eftermiddagen får vi tid att 
själva vandra omkring i gränderna, 
i denna så speciella och stämnings-
fyllda stad.

Verona ca 200 km

Vi gör en dagtur till Verona. Här 
samlas varje år operaälskare från 
hela världen till festspelen i den 
gamla romerska utomhusarenan 
byggd vid tiden för Kristi födel-
se. Arenan är den tredje största 
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I resan ingår
• Bussresa
• Båtresa med del i dubbel insideshytt tor.
• 8 nätter med del i dubbelrum
• 11 frukostar, 10 middagar
• Lokalguide i Venedig och Verona
• Vinprovning
• Reseledarens tjänster
• Utflykter och entréer enligt program

PRIS 12.895:-
Tillägg enkelrum 1.760:- 
Tillägg enkelhytt 500:-
Frivilligt avbeställningsskydd 160:-

Valuta Euro

Würzburg GHOTEL hotel & living, Riva del 
Garda Grand Hotel Riva, Aalen Ramada Hotel 
limes, Thermen Aalen, Hildesheim Van der Valk 
Hotel Hildesheim

Buss avgår enligt tidtabell 2

RESLÄNGD: 11 dagar    AVRESA: 30/9 2017

romerska amfiteatern i världen 
och har plats för ca 25.000 åskå-
dare. Staden i sig själv är också 
värd ett besök med sin vackra 
gamla stadskärna, sina kyrkor och 
den fängslande berättelsen om 
Romeo & Julias kärlek. På återre-
san blir det stopp på Maso Roveri 
för vinprovning.

Dag 8 Riva del Garda–Aalen 
ca 500 km

Vi lämnar Gardasjön och tar oss 
norrut genom Italien in i Österrike, 
förbi Innsbruck och gränsen  mot 
Tyskland. I delstaten Bayern pas-
serar vi bl.a München innan vi i 
kvällningen kommer till vår över-
nattningsort Aalen.

Dag 9 Aalen–Hildesheim
ca 460 km

Frukost på hotellet. Vi fortsät-
ter norrut genom Tyskland till 
Hildesheim för övernattning och
middag. Stopp under dagen för 
fika och lunch.

Dag 10 Hildesheim–Kiel 
ca 275 km

Från Hildesheim går färden mot 
Hannover och Hamburg. I Kiel vän-

tar vår färja för middag, shopping 
och en god natts sömn. 

Dag 11 Göteborg–Hemorten 
ca 600 km

Hemfärd genom Sverige med 
lämpliga raster.
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Holland med blomsterparaden
Holland om våren är en fantastisk skönhetsupplevelse
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Fotokälla: amsterdamimage.com och Holland Information Store

På vår resa smakar vi på de bästa 
bitarna av Nederländerna. Vi färdas 
över Zuiderseevallen, skådar de färg-
sprakande fälten av miljontals tulpa-
ner och besöker den världsberömda 
blomsterparken Keukenhof. Dessutom 
besöker vi en familjegård med till-
verkning av ost och träskor. En tur 
på Amsterdams kanaler hinner vi 
också med. Men det starkaste och 
mest bestående minnet blir sannolikt 
Blomsterparaden, en fest för alla sin-
nen med sagolika färger och förtrol-
lande dofter.

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

Dag 2 Kiel–Rijswijk ca 590 km
Efter frukost till sjöss är vi framme i 
Kiel ca 09.00. Vi åker genom Tyskland 
via Hamburg och Bremen till den 
Holländska gränsstaden Nieuweschans. 
Vidare mot Groningen för att under 
eftermiddagen fara upp på den 30 km 
långa Zuiderzeevallen. Under kvällen 
når vi vårt hotell i Rijswijk som ligger 
en bit utanför världsstaden den Haag. 

Dag 3 Rijswijk–Amsterdam–
Rijswijk ca 160 km
Så är det dags att erövra Amsterdam. 

Vi gör en tur på kanalerna och färdas 
under några av stadens 600 broar. 
Egen tid för shopping och lunch 
innan vi under eftermiddagen besö-
ker bondgården Clara Maria och den 
charmerande lantbrukarfamiljen som 
tillverkar träskor och framställer ost. 
Demonstration, provsmakning och möj-
lighet till inköp.  

Dag 4 Rijswijk–den Haag–
Rijswijk ca 40 km
Denna dag är tillägnad den Haag, sta-
den som är säte för kungahuset, riksda-
gen och regeringen. Vi får en upplevel-
serik rundtur med lokalguide och även 
tid på egen hand i den minnesvärda 
staden. Under eftermiddagen får vi 
en fantasiupplevelse med ”Panorama 
Mesdag” som är världens största mål-
ning, en tavla som ”man klättrar in i”. 

Dag 5 Rijswijk–Keukenhof–
Rijswijk ca 120 km
Vi börjar dagen med att färdas genom 
de enorma blomsterfälten till en av 
resans absoluta höjdpunkter och en av 
världens absolut förnämsta blomster-
parader. Paraden som uppvisar miljon-
tals blommor i fantastiska formatio-
ner startar i Noordwijk och förtjusar 
hundratusentals åskådare. Vi lämnar 
det mäktiga blomstertåget och tar 
oss till världens största blomsterpark 
Keukenhof där blomsterprakten i en 
bedårande färgsymfoni låter oss för-
föras några timmar innan vi färdas 

genom tulpanfälten till vårt hotell. 
Gemensam middag på hotellet.

Dag 6 Rijswijk–Kiel ca 630 km
Det är dags att lämna Holland. Om vi 
hinner så stannar vi för EU-shopping 
innan vi går ombord på färjan som ska 
ta oss till Sverige.

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

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

PRIS 8.595:-
Tillägg enkelrum  1.390:-
Tillägg enkelhytt  550:-
Frivilligt avbeställningsskydd  160:-

Valuta Euro

Grand Hotel Winston  
www.grandwinston.nl

Buss avgår enligt tidtabell 2

RESLÄNGD: 7 dagar          AVRESA: 18/4 2017
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Hemlig resa – Europa!
Varför inte våga det lilla extra? 

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

RESLÄNGD: 7 dagar          AVRESA: 18/4 2017

Snabbt 

fullbokad!

EUROPA 

RESLÄNGD 6 dagar    AVRESA: 6/5 2017

I resan ingår
• Bussresa
• Båtresa med del i dubbelhytt tor.
• Tre nätter med del i dubbelrum
• 6 frukost, 4 lunch, 5 middagar
• Guider och entréer

PRIS  8.495:-
Tillägg enkelrum  580:-
Tillägg enkelhytt  500:-
Frivilligt avbeställningsskydd  160:-
Valuta Euro

Buss avgår enligt tidtabell 2

HEMLIG RESA

?? ?
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Mäktiga Rhen flyter fram överva-
kad av uråldriga riddarborgar som 
tronar bland de fascinerande vin-
fälten. Ljuvliga medeltida korsvir-
kesstäder, svalkande gott vin, sång 
och musik, dans och glädje. 

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

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

Dag 3 Rüdesheim med omnejd 
ca 100 km
Båtutflykt på Rhen där borgarna 
och vinfälten ligger som hämtade 

ur en romantisk riddarsaga.  I St 
Goarshausen möter vår buss. Vi 
kör upp till den sägenomspunna 
Loreley-klippan. Det var här den 
vackra Loreley förvred huvudet 
på passerande flodskeppare. Under 
eftermiddagen besöker vi familjen 
Ohligs vinkällare på vårt hotell och 
provar deras egna kvalitetsviner, 
som givetvis finns att köpa.

Dag 4 Moseldalen ca 250 km
Vi tar färjan över Rhen till Bingen 
och genom små trivsamma byar 
till Moseldalen. Från ovan nalkas 
vi den medeltida korsvirkesstaden 
Bernkastel-Kues. Promenad till 
torget från 1400-talet. Vi stannar 
i Zell och i Koblenz vid Deutsches 
Eck. Där flyter floderna Mosel och 
Rhen samman.

Dag 5 Rüdesheim
Tid för shopping, turer och prome-
nader i Rüdesheim. Vi tar linbanan 
upp till vinfältet för sopplunch.

Dag 6 Rüdesheim–Kiel
ca 640 km
Tidig avresa med frukost på bus-
sen. Vi tar farväl av Rüdesheim och 

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

Dag 7 Göteborg–Hemorten
ca 600 km
Före ankomst till Göteborg serve-
ras frukost ombord. Sedan återstår 
bussfärden mot våra hemorter.

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

I resan ingår
• Bussresa
• Båtresa , del i dubbelhytt insides tor.
• Del i dubbelrum 4 nätter
• 7 frukost och 6 middag, 1 lunch
• Vinprovning
• Båttur på Rhen
• Reseledarens tjänster

PRIS 8.795:-
Tillägg enkelrum  870:-
Tillägg enkelhytt  550:-
Frivilligt avbeställningsskydd  160:-

Valuta: Euro

Hotell Lindenwirt www.lindenwirt.com

Buss avgår enligt tidtabell 2

RESLÄNGD: 7 dagar            AVRESA: 6/9 2017
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RESLÄNGD: 7 dagar            AVRESA: 6/9 2017

Dag 1 Hemorten–Stockholm 
ca 250 km. Bussresa ner till Stock-
holm och Tallink terminalen. Färja 
Stockholm–Riga. Sköna hytter, smak-
rik middagsbuffé och trivsel ombord.

Dag 2 Riga
Frukost innan ankomst till Riga. 
Här möter oss en lokalguide som 
tar oss med på en rundtur till bl.a. 
gamla stans smala slingrande gator, 
gemytliga restauranger i medeltida 
källarvalv och små hantverksbuti-
ker. Vi får se det bästa av stadens 
sevärdheter innan vi checkar in på 
hotellet. Eftermiddagen fri innan det 
är gemensam middag på hotellet.

Dag 3 Riga
Frukost på hotellet. I dag har vi 
hela dagen för egna upptåg. Strosa 
i de mysiga smala gamla gränderna. 
Sitta ner och ta en kopp kaffe eller 
öl och känna av den mysiga stäm-
ningen. Kanske leta reda på en trevlig 
restaurang för kvällens middag. Göra 
något inköp i alla dessa små affärer.

Dag 4 Riga–Vilnius ca 300 km
Frukost på hotellet innan vi sätter 
oss i bussen för vidare resa söderut 
till Litauen. I norra Litauen ligger 

”Korsberget” en av Litauens mest 
fascinerande och annorlunda sevärd-
heter. På en kulle har de satt upp för-
modligen mer än 100 000-tals kors 
i alla möjliga storlekar, former och 
färger. Korsberget har blivit en symbol 
för landets lidande och hopp. Efter att 
ha besökt Litauens största helgedom 
fortsätter vi till huvudstaden Vilnius 
och tar in på vårt hotell. Gemensam 
middag.

Dag 5 Vilnius
Efter frukost kommer vår lokal-
guide för att ta oss med på en 
innehållsrik rundtur. Stora delar av 
staden lades i ruiner under andra 
världskriget, men ett stort och kost-
samt renoveringsarbete har åter-
skapat den gamla stadskärnan till 
i stort sett ursprungligt skick. De 
äldsta byggnaderna är över 500 år 
gamla och det är en verklig upple-
velse att vandra runt bland grän-
derna. Eftermiddagen är fri.

Dag 6 Vilnius–Riga ca 300 km
Frukost på hotellet. Under förmid-
dagen reser vi till Riga där vi får 
tid för shopping och egna strövtåg 
innan vi kliver ombord på färjan till 
Sverige. Middagsbuffé serveras.

Dag 7 Stockholm–Hemorterna 
ca 250 km
Frukost ombord innan vi kommer 
till Stockholm. Nu återstår bara 
bussresa mot våra hemorter.

Riga – Vilnius
Besök en av Östeuropas vackraste städer, Vilnius.
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I resan ingår
• Bussresa
• Två nätter med del i insides tvåbäddshytt
• 4 nätter med del i dubbelrum
• 4 middag
• 6 frukost
• Lokalguide i Riga och Vilnius
• Reseledarens tjänster

PRIS 7.795:-
Tillägg enkelrum 1.260:- 
Tillägg enkelhytt 540:-
Frivilligt avbeställningsskydd 160:-
Valuta Euro, Litauiska Lita LTL

Pass erfordras

Riga Radisson Blu Hotel Latvija
Vilnius Novotel Vilnius Centre

Buss avgår enligt tidtabell 1

RESLÄNGD: 7 dagar        AVRESA: 12/8 2017

Nyhet



12       www.lonnsbuss.se 

Dag 1 Hemorten–Göteborg 
ca 590 km
Resa ner till Göteborg och incheck-
ning på Stena Lines färja till 
Tyskland. Gemensam middag på 
kvällen.

Dag 2 Kiel–Würzburg 
ca 600 km
Vår resa fortsätter på motorvägar 
via Hamburg, Hannover och genom 
det vackra landskapet runt Kassel 
till Würzburg och vårt hotell för 
middag och övernattning.

Dag 3 Würzburg–Lugano 
ca 540 km
Efter frukost sätter vi kurs mot 
Schweiz och Lugano. Under för-
middagen passerar vi Bodensjön 
och Bregenz och fortsätter till det 
lilla furstendöme Liechtenstein och 
huvudstaden Vaduz. Här stannar vi 
för lunch på egen hand eller kan-
ske någon vill ta en tur upp till det 
vackra slottet. Efter lunch fortsätter 
vi genom det vackra alplandskapet 
över fjäll passet Bernardino, ner 
till Lugano sjön och Lugano där vi 
övernattar och äter middag.

Dag 4 Lugano–Diano Marina 
ca 300 km. 
Efter frukost kör vi en bit i Schweiz 
innan vi passerar gränsen till Italien, 
vi fortsätter längs Lago Maggiore. I 
dag passerar vi städer som Vercelli 
och Alessandria och vi kommer fram 
till rivieran lite norr om Arenzano.
Vi följer rivieran till mysiga Diano 
Marina och vårt fina hotell där vi 
ska bo i 7 nätter.  Vi checkar in, vilar 
och njuter av omgivningarna innan 
vi möts till kvällens middag.

Dag 5–9 
Diano Marina med utflykter
Nu njuter vi av härliga och förhopp-
ningsvis solrika dagar på Rivieran. 
Man kan disponera dagarna själv 
eller följa med på utflykterna. Vi 
kommer att göra tre heldagsut-
flykter med lokalguide en till  San 
Remo, Dolceaqua och Isolabona 
med vinprovning. Monaco och 
Monte Carlo en dag samt en dag 
till Franska Rivieran med Nice och 
Cannes. En halvdags tur till Alassio 
där vi får visning, vinprovning 
och oljeprovning på Cooperativa 
Olivicola di Arnasso. Vi samlas till 
gemensam middag och social sam-
varo på hotellet varje kväll.

Dag 10 Diano Marina–Martigny 
ca 390 km
Frukost och utcheckning från hotel-
let. Vi börjar färden norrut, passerar 
gränsen till Schweiz kommer till 
dagens slutmål Martigny. Checkar 
in på vårt hotell och gemensam 
middag.

Italienska Rivieran Diano Marina
Blomsterrivieran
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Dag 11 Martigny–Friedrichsdorf 
ca 570 km
Vi fortsätter genom Schweiz via 
Bern och vidare in i Tyskland förbi 
Karlsruhe och Mannheim innan vi 
kommer till Freidrichsdorf där vi över-
nattar. Gemensam middag.

Dag 12 Freidrichsdorf–Kiel 
ca 570 km
Dagens slutmål är Kiel. Vi passerar 
städerna Frankfurt, Kassel, Hannover 
och Hamburg innan vi är framme 
vid kajen i Kiel. Middag och nöjen 
ombord.

Dag 13 Göteborg–Hemorten
ca 590 km.
Nu återstår bara resan upp genom 
Sverige till våra hemorter. Stopp för 
fika och lunch efter vägen.

I resan ingår
• Bussresa
• Två nätter med del i insides dubbelhytt
• Tio nätter med del i dubbelrum
• 13 frukost
• 12 middag
•  En vinprovning, en vin och olivolje- 

provning.
• Lokalguide alla tre heldagsutflykter
• Reseledarens tjänster

PRIS 15.795:-
Tillägg enkelrum  2600:-
Tillägg enkelhytt  500:-

Valuta: Euro

Würzburg Best Western Hotel Würzburg-
Süd, Lugano Continental Parkhotel, 
Diano Marina Grand Hotel Diana 
Majestic, Martigny Hotel Forclaz-Touring, 
Friedrichsdorf Mercur Hotel Bad Homburg

Buss avgår enligt tidtabell 2

RESLÄNGD: 13 dagar       AVRESA: 22/9 2017
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Välkommen till ljuvliga Kroatien!
Ett resmål som är lätt att förälska sig i
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Vi slår oss ner på den lilla ön St 
Andrew strax utanför den char-
merande staden Rovinj som ligger 
på stranden av Adriatiska havets 
turkosa, kristallklara vatten. 
Rovinj erbjuder allt från histo-
riska kulturarv till trivsamma res-
tauranger och mängder av shop-
pingbutiker. På våra utflykter får 
vi uppleva inbjudande vinodlingar 
och lantgårdar, pittoreska byar 
och städer. Som grädde på moset 
bor vi på ett underbart hotell som 
erbjuder ljuvliga bad.

Dag 1 Hemorten–Göteborg ca 590 km

Start från hemorten till Göteborg 
där vi går ombord på Stena Lines 
färja till Kiel. Hytter finns reserve-
rade ombord och en läcker buffé 
serveras.

Dag 2 Kiel–Hof
ca 615 km

Efter frukost landstiger vi i 
Travemünde och tar motorvägen 
söderut via Hamburg, Hannover, 
Magdeburg och Lepzig. Under 
eftermiddagen kommer vi in i del-
staten Bayern och Hof som är vårt 
övernattningsställe. Vi tar in på 
vårt hotell för middag och vila. 

Dag 3 Hof–Spittal ca 560 km

Vi fortsätter söderut genom Bayern 
mot München där vi börjar skönja 
alperna. Vidare in i Österrike och 
det gemytliga Tyrolen. Vi kommer 
till Spittal och vårt hotell för mid-
dag och övernattning.

Dag 4 Spittal–Rovinj ca 346 km

Vi närmar oss snart Slovenien, 
en av de stater som bildades när 
det forna Jugoslavien delades upp. 
Gränsen passeras och vi njuter av 
ett vackert bergslandskap. Resan 
fortsätter förbi Ljubljana och 
gränsen till Kroatien innan vi når 
det soliga Adriatiska havet och vår 
huvudort för resan Rovinj. Staden 
är en idyll med förnäm medeltida 
miljö. I stadskärnan finns bevarat 
smala gränder med mängder av 
hantverkare och konstnärer som 
utövar sitt konstnärskap i forntida 
omgivning och storstilad arkitek-
tur. De livfulla torgen och den 
härliga strandpromenaden förser 
oss med mängder av uteservering-
ar, cafeer och restauranger. För 
att inte nämna shoppingmöjlig-
heterna med allt från marknads-
stånd till exklusiva butiker. Vårt 
luxuösa Hotel Istra ligger på ön 

Sveti Andrija (St Andrew) bara 
50 meter från det klarblå havet. 
Hotellet är en ö för sig, en bil-
fri oas av hav och sol med egna 
stränder. Här kan vi njuta på den 
eleganta utomhusterassen och sola 
i behagliga solstolar, eller slappna 
av i hotellets lyxiga spa med häl-
socenter. Vid middagen serveras 
lokala viner, öl, vatten och läsk 
gratis. Den härliga staden Rovinjs 
centrum ligger bara 15 minuters 
båtresa från vår ö. Båtar avgår 
varje timme och som hotellets 
gäster är båtresan gratis för oss.
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I resan ingår
• Bussresa
• Del i dubbelhytt insides 2 nätter
• Del i dubbelrum 10 nätter
• 13 frukost
• 12 middagar
• Två vinprovningar varav en m. lunch.
• Entréer och utflykter enligt program
•  Lokalguider i Rovinj, Krk, Istrien och Pula
• Reseledarens tjänster.

PRIS   14.195:-
Tillägg enkelrum     1.850:-
Tillägg enkelhytt 500:-
Frivilligt avbeställningsskydd  160:-

Valuta: Euro och Kroatiska kuna
 
Hof Quality Hotel Hof
Spittal Hotel Erlebnis Post
Rovinj Hotel Istra, Creveni Otok
Altenmarkt im Pongau Hotel Gasthof 
Markterwirt
Dipperz Friesenhausen Hotel Rhön 
Residence
 

Buss avgår enligt tidtabell 2

Dag 5–9 Rovinj och utflykter
Nu har vi några dagar för sol och 
bad, nöjen, lättja och intressanta 
utflykter. Vi börjar med att utforska 
Rovinj en förmiddag med lokal-
guide. Vi besöker ön Krk som är 
den största av de över 1.000 öarna 
i Kroatiens skärgård. Med en lokal-
guide åker vi runt på ön och får ta 
del av dess sevärdheter, den fas-
cinerande naturen och spännande 
historia. Givetvis bekantar vi oss 
även med några av de pittoreska 
byarna. Krk är berömt för sitt goda 
vin och vi får tillfälle att avnjuta 
dess kvalitet. Vi gör även en rundtur 
med lokalguide på halvön Istrien. 
Färden går genom ett yppigt, grönt 
och kulligt landskap – fullt av vin-
gårdar, grönsaksodlingar, medeltida 
byar och städer. En smakrik vin-
provning  med lunch ingår i pro-
grammet. 

Dag 10 Rovinj–Altenmarkt im Pongau 
ca 400 km

Det är dags att lämna denna under-
bara plats Rovinj och fara mot 
nordligare nejder. Genom Kroatien 
och Slovenien in i Österrike för att i 
kvällningen checka in på vårt hotell 
i staden Altenmarkt im Pongau.

Dag 11 Altenmarkt im Pongau–
Dipperz–Friesenhausen ca 580 km

Vi fortsätter vår färd norrut. 
Passerar gränsen in i Tyskland och 
städerna München, Ingolstadt och 
Würzburg innan vi når vårt hotell.

Dag 12 Dipperz–Friesenhausen–Kiel 
ca 500 km

Vi fortsätter vår färd upp genom 
Tyskland. Städerna Hannover och 
Hamburg passeras innan vi når 
Kiel och går ombord på vår färja 
till Göteborg, middag och nöjen 
ombord.

Dag 13 Göteborg–Hemorten 
ca 590 km

Efter frukost ombord tar vi snab-
baste vägen hem. Stopp för fika och 
lunch under dagen.

RESLÄNGD: 13 dagar     AVRESA: 17/9 2017
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Spa-resa till Pärnu
Investera i dig själv, följ med till Tervis medical Spa i Estland!

Reslängd 8 dagar  Avresa 23/10 2017
I resan ingår
.Bussresa
.Två nätter med del i tvåbädds insideshytt.
.Fem nätter med del i dubbelrum
.8 lunch
.7 middag
.7 frukost 
.3 behandlingar / övernattning
Pris  8.595.-
Enkelrumstillägg 990.-
Enkelhyttstillägg 440.-
Frivilligt avb skydd 160.-

Valuta Euro
Pärnu Tervis SPA
Buss avgår enligt turlista 1

Dag 1 Hemorten–Stockholm 
ca 250 km
Avresa från hemorten till Stock-
holm och Tallink terminalen. Ombord-
stigning, incheckning och gemensam 
middag.

Dag 2 Tallinn–Pärnu 
ca 130 km
Vid ankomst till Pärnu och Tervis 
medical SPA får vi en visning 
av anläggningen och lunch. Under 
eftermiddagen erbjuds goda råd 
från erfarna läkare och förslag på 
olika behandlingar. Tre valfria be-
handlingar/övernattning ingår. Ge- 
mensam middag.

Dag 3–6 Tervis medical SPA 
Pärnu
Nu fylls dagarna med behand-
lingar, träningar, vattengymnastik, 
sjukgymnastik, cirkelträning, besök 
på SPA och badcentret allt efter 
egna önskemål. Välsmakande buf-
féfrukost, lunch och middag varje 
dag. Passa på att ta promenader i 
de vackra omgivningarna, anlägg-
ningen ligger alldeles vid havet med 
grönområde in på knutarna. Eller 
bara vila och ta det lugnt.

Dag 7 Pärnu–Tallinn 
ca 130 km
Frukost, lunch och förmiddagsbe-
handling innan vi checkar ut från 
vårt hotell. Vi lastar bussen och 
kör till Tallinn för lite förmånlig EU 
shopping för de som vill innan vi 
kommer till Tallink terminalen och 
checkar in. Middag ombord.

Dag 8 Stockholm–Hemorten 
ca 250 km
Frukost ombord innan ankomst 
till Stockholm kl 10.00. Nu åter-
står bara bussresan norrut till våra 
hemorter.

I resan ingår
• Bussresa
• Två nätter med del i tvåbädds insideshytt.
• Fem nätter med del i dubbelrum
• 6 lunch
• 7 middag
• 7 frukost 
• 3 behandlingar / övernattning

PRIS 8.595:-
Tillägg enkelrum  990:-
Tillägg enkelhytt  440:-
Frivilligt avbeställningsskydd  160:-

Valuta Euro

Pärnu Tervis SPA

Buss avgår enligt tidtabell 1

RESLÄNGD: 8 dagar        AVRESA: 23/10 2017

Nyhet
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Moseldalen utgörs av ett underskönt 
landskap präglat av sina vingårdar och 
charmiga byar. Här framställs de ädlas-
te av viner. Floden Mosel slingrar sig 
fram genom den kurviga floddalen som 
kantas av höjder med medeltida borgar. 
Vi cyklar en mycket vacker sträcka mel-
lan Trier och Zell. Denna cykelresa pas-
sar perfekt för de som föredrar en mer 
avslappnande och lättare cykelsemester.

Dag 1 Hemorten–Göteborg ca 600 km
Avresa från hemorten till Göteborg där 
vi går ombord på vår färja till Kiel. Tid 
för middag, shopping, nöjen och vila.

Dag 2 Kiel–Trier ca 670 km
Efter frukost till sjöss är vi framme i 
Kiel. Nu ska vi bege oss så långt västerut 
det går att ta sig i Moseldalen. Efter den 
vackra vinvägen färdas vi till den gamla 
romarstaden Trier. Staden bevarar väl 
sitt arv från en 2000-årig historia av 
romerska kejsare, biskopar och kurfur-
star. Byggnaderna minner om den romers-
ka tiden varav stadsporten Porta Nigra 
utgör det mesta kända byggnadsverket. I 
denna stad äter vi middag och övernattar.

Dag 3 Trier–Trittenheim 
Cykelväg ca 33 km Frukost innan vi 
får våra cyklar vid hotellet. Vi lämnar 
Trier och börjar vår väg nedströms längs 
Mosel. I dag ska vi cykla till Trittenheim 
som ligger vackert vid floden. Vi tar oss 
fram längs fina cykelbanor. Efter vägen 
stannar vi och har bland annat upp-

friskande vinprovning där vi smakar på 
de berömda moselvinerna. Middag och 
övernattning på vårt hotell i Trittenheim.

Dag 4 Trittenheim–Bernkastel–Kues 
Cykelväg ca 27 km Färden fortsätter 
idag till den välkända och charmiga 
orten Bernkastel-Kues. Det medeltida 
marknadstorget och de 400 år gamla 
korsvirkeshusen är en glänsande uppvis-
ning av medeltida vacker arkitektur. Men 
hela byn är välkomnande med sina mysi-
ga restauranger och slingrande shop-
pingstråk. Vårt hotell ligger i hjärtat av 
den medeltida staden Bernkastel-Kues.

Dag 5 Berkastel–Kues
Denna dag ägnar vi åt Bernkastel-Kues. 
I gamla stan reser sig de vackra gamla 
medeltida korsvirkeshusen runt eleganta 
torg och mysiga gränder. l denna härliga 
miljö hittar vi shopping med allt från 
elegant mode till turistiska souvenirer. 
Under eftermiddagen är det dags för vin-
provning. Här finns ca 300 ha vinodlingar, 
nästan alla av druvsorten Riesling. Vi 
besöker Dr. Pauly-Bergweiler för vinprov-
ning på eftermiddagen.

Dag 6 Bernkastel–Kues–Cochem 
Cykelväg ca 23 km
Idag cyklar vi till Zell. Ut efter vägen 
mellan Bernkastel och Zell stannar vi 
till och har vinprovning. I Zell lämnar 
vi våra cyklar och tar bussen sista biten 
till Cochem för gemensam middag på 
hotellet.

Dag 7  Cochem–Kiel ca 620 km
Frukost och dags att lämna Moseldalen. 
Vi tar motorvägarna norrut genom 
Tyskland mot Kiel där vår svenska 
färja tar oss med till Göteborg. Middag, 
shopping, nöjen och vila ombord.

Dag 8 Göteborg–Hemorten ca 600 km
Frukost ombord innan vi når hamnen 
i Göteborg. Sedan återstår färden mot 
hemorten. 

Moseldalen på cykel
En resa som är så full av njutningar att den tillfredsställer alla våra sinnen

I resan ingår
• Bussresa
• Båtresa del i dubbel insides hytt t.o.r
• Del i dubbelrum 5 nätter
• 8 frukost, 7 middag och 3 vinprovningar
• Cykelhyra i 4 dagar
• Reseledarens tjänster

PRIS 10.975:-
Tillägg enkelrum  870:-
Tillägg enkelhytt  500:-
Frivilligt avb skydd  160:-

Valuta Euro
Trier Vienna House Easy Trier, Trittenheim 
Hotel Krone Riesling, Bernkastel Hotel Drei 
Könige, Cochem Hotel Noss

Buss avgår enligt tidtabell 2

RESLÄNGD: 8 dagar           AVRESA: 9/8 2017
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RESLÄNGD: 8 dagar        AVRESA: 23/10 2017
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Warszawa–Krakow–Zakopane  
Polen ett land i förändring!

Dag 1 Hemorten–Karlskrona 
ca 750 km. Avresa från hemorten för 
resa genom Sverige till Karlskrona. 
Stena Lines fartyg lägger ut från kaj. 
Middag och underhållning ombord.

Dag 2 Gdynia–Warszawa ca 400 km.
Vi äter frukost före ankomst till 
Gdynia.  Vår svensktalande guide 
möter oss för resa söderut mot 
Warszawa Polens huvudstad. Här 
kommer vi att besöka bla Gamla stan 
som är med på FN:s världsarvslista. 
Kungliga slottet, Kulturpalatset, St. 
Johannes katedralen och Krakowskie 
Przedmiescie stadens paradgata är 
några av de platser vi kommer att se. 
Gemensam middag på hotellet.

Dag 3 Warszawa–Krakow ca 300 km.
Avresa efter frukost. Vi ser det sista 
av landets huvudstad och åker vidare 
söderut mot Krakow. Vi hinner se en 
del av staden innan det är dags för 
incheckning och middag på vårt hotell 
där vi ska bo i tre nätter.

Dag 4 Krakow
Denna dag ägnar vi åt Krakow, Polens 
tredje största stad med ca 800 000 
innevånare. Vi ser bla Mariakyrkan 
som rymmer en rikedom av konst-
verk och utsmyckningar, Tyghallen 
Sukiennice, Wawelkatedralen och slot-
tet Wawel.  Vi besöker också saltgru-
van i Wieliczka som ligger några mil 

öster om Krakow. Här har man brutit 
salt i över 800 år. Denna fantastiska 
gruva finns med på UNESCOS världs-
arvslista.  Kvällens middag äter vi på 
restaurang i Gamla stan.

Dag 5 Krakow–Zakopane–Krakow ca 
200 km. Heldagsutflykt till Zakopane, 
en stad som vi känner mest från 
vintersport. Staden ligger vid foten 
av Tatrabergen med toppar på över 
2.500 meter.  Stadens centrum är 
charmig och rymmer många butiker. 
Mot kvällningen är vi åter på vårt 
hotell i Krakow för gemensam middag.

Dag 6 Krakow–Lodz ca 400 km.
Efter frukost lämnar vi Krakow för 
denna gång. Några mil väster ut ligger 
Auschwitz där vi gör ett besök som 
kan upplevas beklämmande och tungt 
men som ändå berättar om vår nutids 
historia.  Vi reser vidare och kom-
mer till Czestochowa, Polens religiösa 
centrum. Vi besöker klostret Jasna 
Gora och ser den berömda ”Svarta 
Madonnan”. Framåt eftermiddagen 
kommer vi till Lodz Polens andra stad 
i storlek. Incheckning på vårt hotell 
och gemensam middag.

Dag 7 Lodz – Gdynia ca 380 km.
Frukost på hotellet och avresa norrut. 
Vi kommer till Trestadsområdet och 
besöker bla gamla stan i Gdansk. 
Tid kommer att finnas för shopping 

innan vi tar farväl av vår guide och 
går om bord på färjan mot Sverige. 
Gemensam middag.

Dag 8 Karlskrona–Hemorten 
ca 750 km. Frukost ombord innan vi 
börjar hemresan genom Sverige. 

I resan ingår
• Bussresa
• Båtresa med del i insides dubbelhytt tor
• Del i dubbelrum 5 nätter
• 8 frukost och 7 middag
•  Lokalguide/reseledare

PRIS 8.995:- 
Tillägg enkelrum  1160:- 
Tillägg enkelhytt  700:- 
Frivilligt avbeställningsskydd  160:-

Valuta:  Polska Zloty

Giltigt pass erfordras med giltighetstid 3 
månader efter hemkomst.

Warszawa Radisson BLU Centrum Hotel 
Krakow Ibis Krakow Stare Miasto ”Old 
town”, Lodz Qubus Hotel Lodz

Buss avgår enligt tidtabell 4

RESLÄNGD: 8 dagar           AVRESA: 1/9 2017
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Krakow–Budapest–Wien
1000-årig historia, storslagna byggnadsverk och spännande kulturupplevelser

Dag 1 Hemorten–Karlskrona 
ca 750 km. Avresa från hemorten för 
resa genom Sverige till Karlskrona. 
Stena Lines fartyg lägger ut från kaj. 
Middag och underhållning ombord.

Dag 2 Gdynia–Krakow ca 610 km
Vi äter frukost före ankomst till 
Gdynia. Resan går söderut till Krakow, 
Polens tredje största stad. Incheckning 
och middag på hotellet.

Dag 3 Krakow
Efter frukost entrar vi bussen med 
lokalguide för en rundtur. Vi ser bl.a. 
Mariakyrkan som rymmer en rikedom av 
konstverk och utsmyckningar. Tyghallen, 
Sukiennice. Wawelkatedralen och slottet 
Wawel. Eftermiddagen lämnas fri för egna 
strövtåg. Gemensam middag på hotellet.

Dag 4 Krakow–Budapest ca 400 km
Frukost på hotellet innan vi fortsätter 
resan mot Budapest. Vi färdas genom 
Polen–Slovakien in i Ungern och kom-
mer till Budapest mot kvällningen. 
Stopp för fika och lunch under dagen. 
Gemensam middag på hotellet.

Dag 5 Budapest
Hotellfrukost och sedan rundtur i 
staden med lokalguide. Vår lokalgui-
de ger oss ingående berättelser och 
visar oss de historiska sevärdheterna. 
Kvällen bjuder på Folkloreafton med 
3-rätters middag.

Dag 6 Budapest–Wien ca 240 km
Vi lämnar förmiddagen fri för egna 
strövtåg i denna vackra huvudstad. 
Efter lunch börjar vi resan i nordväst-
lig riktning till Österrikiska gränsen 
och den magnifika huvudstaden Wien. 
Wien är valsernas, romantikens och 
nöjenas stad. Här har såväl Strauss 
som Mozart och Beethoven verkat. 
Incheckning och middag på hotellet.

Dag 7 Wien
Lokalguide möter vid hotellet för 
en rundtur i de centrala delarna av 
staden. Vi ser bl.a. Staatoper, par-
lamentsbyggnaden, och det tidigare 
kejsarpalatset som i dag inrymmer 
Spanska Ridskolan. Under eftermid-
dagen ges egen tid för att upptäcka 
Wien. På kvällen samlas vi för en 
Heuringenabend med 3-rätters middag 
på Weingut Wieninger. 

Dag 8 Wien–Lodz ca 590 km
Efter frukost börjar resan genom 
Tjeckien förbi staden Brno in i Polen 
och framåt kvällningen når vi Lodz, 
Polens andra stad i storleksordning. 
Incheckning på vårt hotell och gemen-
sam middag.

Dag 9 Lodz–Gdynia ca 380 km
Frukost på hotellet och avresa norrut. 
Vi kommer till Trestadsområdet och 
besöker bl.a. gamla staden i Gdansk. 
Tid kommer att finnas för shopping 

innan vi går ombord på färjan till 
Sverige. Gemensam middag.

Dag 10 Karlskrona–Hemorten 
ca 750 km. Frukost ombord innan vi 
börjar hemresan genom Sverige.

I resan ingår
• Bussresa
• Två nätter med del i tvåbädds insideshytt
• Sju nätter med del i dubbelrum
• 10 frukost
• 9 middagar
• Lokalguide i Krakow, Budapest, Wien
• Besök och entréer enligt program
• Reseledarens tjänster

PRIS 11.995:- 
Tillägg enkelrum  1740:- 
Tillägg enkelhytt  700:- 
Frivilligt avbeställningsskydd  160:-

Valuta Polska Zloty, Ungerska HUF, Euro. 
Giltigt pass erfordras med giltighet  
3 månader efter hemkomst.

Krakow Ibis Krakow Stare Miasto ”Old 
Town”. Budapest Hotel Lions Garden 
Wien Leonardo Hotel Vienna 
Lodz Qubus Hotel Lodz

Buss avgår enligt tidtabell 2

RESLÄNGD: 10 dagar       AVRESA: 26/8 2017
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RESLÄNGD: 8 dagar           AVRESA: 1/9 2017
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Följ med oss ut på öppna hav
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Gör ett besök i vårt östra grannlands huvudstad Helsingfors. 
Kryssa med Viking Line från Stockholm.

Dag 1 Hemorten–Stockholm.
Avresa från hemorten till Stockholm (se tidtabell). Mariella/
Gabriella lägger ut från kaj, Viking Buffé inkl dryck 
serveras strax efter avgång. Njut av Stockholms 
vackra skärgård, ta en svängom på dansgolvet 
eller besök taxfree-shopen.

Dag 2 Helsingfors
Frukost serveras före ankomst. Efter 
ankomst gör vi en tvåtimmars rundtur med 
vår buss och besöker bland annat den vackra 
bergskyrkan, denna rundtur måste förbokas. 
Kl 17.30 lämnar vi Helsingfors, njut av kväl-
lens utbud av nöjen ombord.

Dag 3 Stockholm–Hemorten
Frukost serveras före ankomst till Stockholm. Sedan 
återstår bara bussresan mot norrland.

Helsingfors Tallinn via 
Helsingfors
Vi erbjuder dig tillfälle att möta 
historiens vingslag i kulturens och
Estlands huvudstad Tallinn.

Dag 1 Hemorten–Stockholm
Avresa från hemorten under dagen (se tidtabell).
Båten lägger ut från kajen i Stockholm. På utresan serveras 
Viking buffé. Ombord finns flera ställen som bjuder på dans 
och underhållning hela kvällen.

Dag 2
Frukost serveras ombord. Vi angör Helsingfors för av och 
påstigning innan båten fortsätter mot Tallinn dit vi kommer 
vid 13.40. Lokalguide möter på kajen för en två timmars 
rundtur innan vi åker till hotellet för incheckning. Kvällen fri 
för egna aktiviteter.

Dag 3 Tallinn–Helsingfors
Frukost på hotellet. Förmiddagen fri för shopping innan vi tar 
bussen till terminalen och kliver ombord, avgång kl 14.25. 
Resten av dagen spenderas ombord med underhållning, shop-
ping eller bara sitta och njuta av utsikten.

Dag 4 Stockholm–Hemorten
Frukost serveras för ankomst till Stockholm kl 10.00. 
Sedan återstår bara bussresan mot norrland.

RESLÄNGD: 3 dagar   AVRESA: 24/2,14/3, 31/3, 14/4, 25/4, 10/5,  
     25/5, 6/6, 30/6, 18/7, 4/8, 25/8 12/9, 29/9

I resan ingår: • Bussresa • del i tvåbädds insides 
B-hytt • 1 middag • 2 frukost

PRIS                    1.250:-  
avresa 18/7, 4/8   1.350:-
Tillägg Utsideshytt  200:-
Tillägg Singelhytt  250:-
Stadsrundtur ca 2 tim  260:-
På avgångarna 30/6, 18/7, 4/8 fortsätter färjan till  
Tallinn så då har man inte tillgång till hytten under  
dagen i Helsingfors.

Buss avgår enligt tidtabell 1

RESLÄNGD: 4 dagar              AVRESA: 27/6, 11/7, 25/7, 8/8

I resan ingår: • Kryssning i hytt insida kat B t/r. • 
1 Vikingbuffè inkl öl/vin/alkoholfri dryck • 3 frukost • 
1 natt med del i dubbelrum • Rundtur i Tallinn

PRIS   2.295:-
Tillägg utsideshytt   300:-
Tillägg singelhytt   800:-
Valuta EURO
Hotell Tallinn Avresa 27/6 och 8/8 Hotel Estoria. 
Vid avresa 11/7 och 25/7 ej klart vid tryckning.

Buss avgår enligt tidtabell 1
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I resan ingår
• Bussresa
• 4 nätter med del i dubbelrum
• 5 frukost
• 4 middag
• Kaffe och våffla ombord på Skiblader
• Entréer och utflykter enligt program.
• Reseledarens tjänster

PRIS  7.795:-
Tillägg enkelrum   1.435:- 
Frivilligt avbeställningsskydd  160:-

Valuta NOK

Gjövik Quality Hotel Strand Gjövik 
Lom Fossheim Hotell 
Åndalsnes Grand Hotel Bellevue Åndalsnes 
Röros Hotell Röros

Buss avgår enligt tidtabell 3

RESLÄNGD: 5 dagar       AVRESA:  15/7 2017 
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Norska fjäll och fjordar
Rundtur bland hissnande vackra vyer med buss, båt och tåg

Dag 1 Hemorten–Gjövik ca 520 km
Vi reser tidigt i det ljuvliga juli från 
hemorten in i Dalarna där vi far igenom 
den stora turistorten Mora. Snart åker vi 
över norra Europas största alpina skid-
område "Sälen fjällen". Norge tar emot 
oss och när vi kommer till Elverum kör 
vi över Glomma som är Norges längsta 
älv 60 mil lång. I kvällningen kommer 
vi till Gjövik där vi tar in på det centralt 
belägna Quality Hotel Strand. Hotellet 
är omgivet av vacker fjord och fjäll. Den 
stora attraktionen i Gövik är ishockey-
arenan som är världens största inom-
husarena insprängd i berg. Den byggdes 
för ishockeymatcherna under olympiska 
vinterspelen 1994.

Dag 2 Gjövik–Hamar–Lom ca 175 
km. Efter frukost tar vi några steg till 
kanten av Mjösa, Norges största insjö. 
Största djup 449 meter. Från Gjövik 
tar vi nu fartyget S/S Skibladner 
till Hamar. Kaffe och våffla ombord. 
Skiblader är en norsk hjulångare, som 
är det äldsta hjulångarfartyget i lin-
jetrafik i världen. Fartyget är byggt 
på Motala verkstad och levererad till 
Norge för trafik på Mjösa år 1856. Hon 
trafikerar än idag på Mjösa. I Hamar 
tar vi farväl av S/S Skibladner. Vi fort-
sätter efter den vackra sjön Mjösa norr 
över till Lillehammer. Lillehammer är 
utan tvekan mest berömt för olympiska 
vinterspelen 1994, så vi tar en stund 
för att bekanta oss med anläggningen 

som var huvuddelen av vinterspelen. 
Så är det dags att njuta av den sago-
lika Gudbrandsdalen. Runt omkring oss 
har vi de mäktiga fjällen och nere vid 
floden njuter vi av det glittrande vatt-
net. De vackra dalarna fortsätter och 
Ottadalen följer oss till Lom där vi tar 
in på Fosshem Hotell. Hotellet är ett 
historiskt och traditionsrikt hotell mitt 
i Lom. Hotellbyggnaden är från 1897. 
Idag är byggnaden helt sagolik. Loms 
stavkyrka ligger bara 100 meter bort.

Dag 3 Lom–Åndalsnes ca 300 km
Efter frukost lämnar vi Lom och kom-
mer så småningom till Gejrangerfjorden 
och Trollstigen. Trollstigen är en spän-
nande upplevelse. Den är också en av 
Norges nationella turistvägar och är en 
av Norges största turistattraktioner. Så 
kommer vi till Åndalsnes och tar in på 
Grand Hotel Bellevue som erbjuder en 
unik utsikt vid foten av Romsdalseggen 
och de majestätiska Romsdalstopparna. 
Bara några minuters promenad skiljer oss 
från Romdalsfjorden, Romsdalsleggen 
och Raumofloden.

Dag 4 Åndalsnes–Dombås–Röros ca 
280 km. Vi åker efter Raumabanan som 
anses som Europas vackraste tågresa. 
Njut av härligheten. Vår buss möter 
upp i Dombås och tar oss till Röros. Vi 
åker  genom Dovrefjell och följer Gloma 
mot Tynset innan vi kommer fram till 
Röros. Där vi tar in på vårt hotell. Röros 

trähusbebyggelse är bland de äldsta 
Europa. Staden grundades år 1644 och 
har behållit mycket av sin ursprungliga 
karaktär. 

Dag 5 Röros–Hemorten ca 420 km
Efter frukost gör vi en kort rundtur 
och tittar på staden innan det är dags
åka mot våra hemorter.

Foto: Mattias Fredriksson Photography AB - Vistinorway.com

Foto: CH - Visitnorway.com

Foto: Colin Dobinson
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Dag 1 Hemorten–Skellefteå 
ca 520 km

Efter avslutad påstigning startar vi 
färden mot ”norr”. Resan följer kus-
ten. Strax norr om Umeå kör vi inåt 
i landet och kommer till Burträsk där 
ett besök på Ostens hus väntar. Den 
världsberömda Västerbotten ostens 
vagga. Visning och provsmakning. 
Resan fortsätter till Skellefteå där vi 
övernattar och äter middag.
 
Dag 2 Skellefteå–Uleåborg 
ca 380 km

Efter en välsmakande frukost reser vi 
mot den svensk-finska gränsen och tvil-
lingstäderna Haparanda och Torneå. 
Vi följer Torne älv norrut några mil 
och kommer till Kukkolaforsen. Här 
blir vi serverade nyhalstrad sik till 
lunch. Det är dags att ta farväl av 
Sverige och köra över Torne älv in i 
Finland via Kemi. Dagens slutmål är 
Uleåborg där vi gör en stadsrundtur 
innan incheckning och middag.
 
Dag 3 Uleåborg–Vasa ca 320 km

Efter morgonens frukost tar vi farväl 
av Uleåborg. Resan går söderut ner till 
Karleby, här finns den gamla trähus-
staden ”Nerlstaden”. En av Finlands 
största historiska trähusstäder med 
skeppsredar och Tjärbodartraditioner. 

Vidare till Kokkola där vi gör en 
rundtur med lokalguide. Vi stannar 
till en stund i Jakobstad, national-
skalden Johan Ludvig Runebergs 
födelsestad och äter lunch. Vår lokal-
guide visar oss denna vackra kust-
stad med så många svenska minnen 
och anknytningar. På eftermiddagen 
kommer vi till Vasa och tillbringar 
resten av dagen här. Vasa är den fin-
ska stad, som ligger närmast Sverige. 
Gemensam middag på hotellet.
 
Dag 4 Vasa–Åbo ca 320 km

Efter frukost kör vi rundtur i sta-
den med lokalguide sedan åker vi 
till Rauma, som 1991 var den för-
sta finska staden som placerades på 
UNESCO:s världsarvslista över kul-
turminnen. Under 1700-talet omgavs 
staden av en tullmur som förhindrade 
staden från att byggas ut. När tull-
reglerna ändrades under 1800-talet 
utvidgades staden med ett flertal kvar-
ter, vilket innebär att Rauma nu är den 
största ”levande” trästaden i hela 
Skandinavien. Rauma är känd som 
spetsknypplarnas stad och sevärd-
heterna är många. Vi åker vidare till 
Åbo, Finlands äldsta stad. Kvällens 
middag serveras på Hamburger Börs 
och så småningom går vi ombord på 
vår färja till Stockholm.

Dag 5 Stockholm–Hemorten 
ca 250 km

Tidig morgon anlöper vi till Stockholm.
Frukost serveras ombord innan resan 
mot Norrland påbörjas.

Bottenviken runt
Med ostens paradis, svenskbygder i finska Österbotten och mycket mer!

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

I resan ingår
• Bussresa
• Del i dubbelrum, 3 nätter
• Del i dubbelhytt insides, 1 natt
• 5 frukost, 2 lunch, 4 middagar
• Lokal guider och entréer enl. program
• Reseledarens tjänster.

PRIS  6.995:-
Tillägg enkelrum 990:-
Tillägg enkelhytt 150:-
Frivilligt avbeställningsskydd  160:-

Valuta Euro

Scandic Hotel Skellefteå  
www.scandichotels.se/skellefteå
Cumulus Oulu Hotell www.cumulus.fi
Sokos Hotel Vaakuna Vaasa  
www.sokoshotells.fi

Buss avgår enligt tidtabell 5

RESLÄNGD: 5 dagar       AVRESA:  3/8 2017
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Foto: Sandra Kemppainen/photos.com
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Dag 1 Hemorten–Luleå 
ca 680 km
Vi reser norr ut efter Östersjön 
genom Sundsvall, förbi Höga kus-
ten till "Foppas" Örnsköldsvik. I 
kvällningen kommer vi fram till 
Luleå där vi tar in på Hotel Sense 
och serveras middag.
 
Dag 2 Luleå–Tromsö 
ca 700 km
Efter frukost är det dags att 
fara vidare norr ut. Vi passerar 
Gällivare och Malmberget innan 
vi når Karesuando vilken ligger 
vid Muonioälven som utgör gräns 
mellan Sverige och Finland. Efter 
några mil far vi in i Norge och  
kommer till Tromsö. Vi börjar med 
att äta middag på Hotel Saga. 
Därefter gör vi en rundtur i staden  
och ser bl.a. Ishavskatedralen. Sen 
kväll går vi ombord på Hurtigruten  
MS Richard With.
 
Dag 3–5 Hurtiguten
Klockan 01.30 avreser vi med 
Hurtigruten. Hurtigruten är den 
forna postbåten som transporte-
rade  post, gods och personer på 

ett hurtigt, alltså snabbt sätt. Den 
går mellan Bergen och Kirkenäs 
och började trafikeras 1893 och 
spelade en stor roll i det nord-
norska näringslivet. Numera är 
Hurtigruten en av världens popu-
läraste turistleder. En bedårande 
resa där vi får uppleva dygnets alla 
timmar i ljuvlig sommartid. Varje 
morgon serveras en härlig frukost. 
I kvällningen servers en smakfull 
3-rätters middag. På tredje dagen 
med Hurtigruten lägger vi till vid 
Trondheim, och äter frukost om 
bord innan vi lämnar Hurtigruten 
kl 08.00. Trondheim, eller Nidaros, 
var Norges första huvudstad och 
ärkebiskopssäte. Många kulturmin-
nen berättar om stadens betydelse. 
Vi gör en stadsrundtur.
 
Dag 5 Trondheim-Hemorten 
ca 560 km
På hemvägen stannar vi i Östersund 
och får en härlig lunch. Därefter 
far vi mot Sundsvall och hemorten.

Hurtigruten från Tromsö till Trondheim
En resa utöver den vanliga med Hurtigruten, en upplevelse i skönhet.

I resan ingår
• Bussresa
• En natt med del i dubbelrum
•  Tre nätter med del i tvåbädds insides-

hytt ombord på Hurtigruten
• 5 Frukost
• 4 Middag

• Reseledarens tjänster

PRIS     7.795:-
Tillägg enkelrum  1.525:-
Frivilligt avbeställnings skydd  160:-

Valuta NOK

Luleå Clarion Hotel Sense
Middag 16/8 serveras på 
Quality Hotel Saga 
Tromsö Hurtigruten

Buss avgår enligt tidtabell 5

RESLÄNGD: 5 dagar           AVRESA: 15/8 2017
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RESLÄNGD: 5 dagar       AVRESA:  3/8 2017

Foto: Christian Houge

Foto: Altafoto.no

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

Foto: Altafoto.no
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Här finns det mycket att se och 
göra. Spännande historia, rikt kul-
turarv, fantastisk natur och många 
soltimmar.

Dag 1 Hemorten–Visby ca 450 km
På nedresan stannar vi för  fru-
kost. Färjan från Nynäshamn tar 
ca 3 tim och 15 min. När vi 
anländer till Visby  möter en lokal 
guide oss för en rundtur. Vi besö-
ker bl.a. Botaniska trädgården. 
Vi promenerar i de typiska grän-
derna, ser Visby domkyrka och 
Almedalen. Ringmurens historia 
hinner vi också med innan vi åker 
till vårt hotell för incheckning och 
gemensam middag.

Dag 2 Stora Hoburgersturen–
Södra Gotland
Denna dag går turen söderut. Vi 
besöker Ängeshävden och strö-
var omkring och njuter av ängs-
friden. Vi ser hembygdsplat-
sen i Lojsta, kustvägen ner mot 
Hoburgen, Kettelviksmuséet och 
slutligen kommer vi fram till 
Hoburgsgubben. Vi följer den 

vackra Ekstakusten på väg till-
baka till Visby. Gemensam middag 
på hotellet.

Dag 3 Stora norrturen och Fårö
Vi besöker speciella Källunga 
kyrka. Vi ser även Slites stora 
cementfabrik och jättelika sten-
brott, Gotlands enda skärgård och 
Kyllaj hinner vi se innan vi vid 
lunchtid tar färjan till Fårö. Vi 
ser Fårös raukfält innan vi vänder 
hemåt. På vägen hem hinner vi 
med Bungemuséet och Hångers 
källa.

Dag 4 Visby–Hemorten ca 450 km
Efter frukost och utcheckning 
från hotellet packar vi bus-
sen. Därefter väntar ett besök i 
Lummelundagrottorna där vi får 
se och höra hur de imponerande 
droppstenarna bildats, och den 
spännande berättelsen om grot-
tans upptäckt. Vi vänder åter till 
Visby för egen tid innan vi samlas 
och tar färjan mot fastlandet. Väl i 
Nynäshamn styr vi norrut och når 
under sen kväll våra hemorter.

Vårt vackra Gotland
Raukar, grottor och kultur - ön som kan upplevas om och om igen!
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I resan ingår
• Bussresa
• 3 nätter i dubbelrum
• 4 frukost
• 2 lunch
• 3 middagar
• Lokalguide två heldagar
• Entréer och besök enligt program

PRIS     5.995:-
Tillägg enkelrum  975:-
Frivilligt avbeställningsskydd  160:-

Best Western Solhem Hotel Visby

Buss avgår enligt tidtabell 2

RESLÄNGD: 4 dagar         AVRESA: 24/7 2017
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RESLÄNGD: 4 dagar         AVRESA: 24/7 2017

Om man riktigt vill se det vack-
raste av Norge är detta en av de 
turer då man får uppleva skön-
heten med de otroliga vyerna, de 
slingriga vägarna och den goda 
norska maten. Fyll dina sinnen i 
lugn och ro på denna resa med 
norska fjordar, fjäll och dalar.

Dag 1 Hemorten –Savalen
ca 500 km
Avresa från hemorten via Sveg 
och Funäsdalen över norska grän-
sen via Röros till Savalen och vårt 
hotell där vi övernattar och äter 
gemensam middag. 

Dag 2 Savalen–Dagali ca 480 km
Efter frukost beger vi oss upp 
i Jotunheimmassivet och får en 
heldag i bussen på fantastiska 
vägar med underbara vyer. Dagens 
slutmål är Dagali hotell där vi 
också äter kvällens middag och 
övernattar. 

Dag 3 Dagali–Kjeåsen–Dagali 
ca 220 km
Kjeåsen-dagen.Tidig avresa mot 
Eidfjord, resan går över den 
vackra Hardangervidda. Ett stopp 

vid Vöringforsen är ett måste. I 
Eidfjord besöker vi Hardanger-
vidda Naturcenter innan vi påbör-
jar turen upp till gården Kjeåsen. 
Väl uppe dukar vi fram Hardangers 
nationalrätt Römmegröt och spe-
kemat, medan vi njuter av utsikten. 
Åter till Dagali för middag i härlig 
miljö.

Dag 4 Dagali–Oslo ca 240 km
Vi lämnar Dagali och kör över 
fjället ner till Nesbyn. Den vack-
ra Hallingdalen tar oss ner till 
Norges huvudstad Oslo. Här ser 
vi Vigelandsparken, Holmenkollen, 
promenerar på Karl Johan och 
njuter av den vackra staden. Vi 
bor centralt i Oslo så möjlighet 
till en mysig kvällspromenad finns. 
Gemensam middag på hotellet.

Dag 5 Oslo–Hemorten ca 570 km
Hemresedags. Vi äter frukost och 
påbörjar vår resa mot Sverige 
och ostkusten. Färden går via 
Kongsvinger, Torsby, Mora och 
framåt kvällen är vi åter vid våra 
hemorter fyllda med nya upple-
velser.

Kjeåsens fantastiska vyer
Det bästa av Norge med underbar utsikt och många resmål

I resan ingår
• Bussresa
• 4 nätter i dubbelrum
• 5 frukost
• 4 middag
• 1 fjällunch, entréer
• Reseledarens tjänster

PRIS 6.595:-
Tillägg enkelrum 850:-
Frivilligt avbeställningsskyd 160:-

Valuta Norska kronor

Savalen Högfjällshotell och Spa
www.savalen.no
Dagali Hotell www.dagalihotell.no
Scandic Oslo City

Buss avgår enligt tidtabell 3

RESLÄNGD: 5 dagar         AVRESA: 26/6 2017
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Atlanterhavsveien och Trollstigen
Upplevelser som inte med ord kan beskrivas – de måste upplevas!

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

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

Dag 2 Trondheim–Molde ca 220 km
Vi intar en god frukost och kör en 
rundtur i Trondheim med vår buss och 
ser det som är ett måste i denna vackra 
stad. Resan går söderut på vackra 
vägar ner till Halsa för en kortare 
färjetur över till Kanestraum. Dagens 
lunchpaus lägger vi i Kristiansund en 
trevlig fiskestad vid kusten. Sedan är 
det dags för en av resans höjdpunkter 
den kända Atlanterhavsveien, som län-
kas samman av broar och vägbankar 
mellan holmar och skär i kustbandet. 
En naturupplevelse av stora mått! Foto 

paus är ett måste! Framåt eftermid-
dagen kommer vi till Scandic Seilet, 
centralt beläget i Molde. Vi tilldelas 
våra rum, intar gemensam middag och 
sover säkert gott efter en innehållsrik 
och givande dag.

Dag 3 Molde–Lillehammer ca 330 km
Tidig frukost inleder vår dag och där-
efter fortsätter vi vår färd. Efter en 
knapp timmes körning tar vi färja 
från Sölsnes till Åfarnes, en tur på ca 
15 minuter. Via Åndalsnes är vi snart 
inne på Norges mest berömda turist-
väg, Trollstigen. En fantastisk färd 
som slingrar sig upp genom fjällmas-
sivet. Härifrån ser vi bl a fjälltopparna 
Dronningen, Kongen och Bispen. Snart 
är det dags för nästa färjetur, nu ca 10 
minuter, från Linge till Eidsdal. Vidare 
via vackra dalgångar och Örnvägen 
med sina 11 skarpa hårnålskurvor till 
Geiranger. Vidare kör vi nu genom 
underbart vackert landskap via bl a 
Otta och Gudbrandsdalen söderut för 
att framåt kvällen komma till dagens 
etappmål, Lillehammer. Vi tilldelas våra 
rum på centralt belägna Lillehammer 
Hotel och samlas därefter till middag.

Dag 4 Lillehammer–Hemorten 
ca 520 km
Hemresedagen inleder vi med riklig 
frukost och därefter startar vi färden 
hemåt över Svenska fjällvärden givetvis 

med olika uppehåll bl.a. för intagande 
av mat och dryck. Framåt sen kväll är 
vi åter hemma efter en innehållsrik resa 
till vårt kära grannland Norge.

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

I resan ingår
• Bussresa
• Del i dubbelrum 3 nätter
• 4 frukost
• 3 middag
• Reseledarens tjänster.

PRIS  5.195:-
Tillägg enkelrum 1000:-
Frivilligt avbeställningsskydd  160:-

Valuta Norska kronor

Trondheim Scandic Nidelven 
Molde Scandic Seilet      
Lillehammer Hotell

Buss avgår enligt tidtabell 5

RESLÄNGD: 4 dagar       AVRESA: 24/7 2017

Foto: CH - Visitnorway.com
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Dag 1 Hemorten–Simrishamn 
ca 900 km. Vi färdas söderut mot 
Simrishamn. Där tar vi in på Hotel 
Svea som ligger alldeles i kanten av 
havet. Centralt beläget hotell  med fem 
minuters promenad till hamnen och 
marinan. Simrishamn ligger vid öster-
sjökusten med gammalt fiskeläge och 
en betydande hamn. Staden har blivit 
ett centrum för turismen på Österlen 
och är något av "Österlens huvudstad". 
På Hotel Svea övernattar vi tre nätter 
med frukost och middag varje dag.

Dag 2 Nordic Sea Winery–Kivik–
Simrishamn 
Den  11 juni 2014 öppnades vineriet 
för allmänheten och unikt besöksmål 
har skapats. Besökarna kan följa vin-
produktionen på nära håll och lära 
sig allt från hur druvorna skördas till 
att vinerna buteljeras. Guidade turer 
går genom vineriet och produktionen, 
som avslutas med vinprovning och 
en härlig lunch. Så far vi vidare till 
Kivik som är känt både för sin årliga 
marknad och för sina stora frukt-
odlingar. Här får vi en guidad vis-
ning av "Äpplets Hus". "Äpplets Hus" 
består av olika delar; Fruktkammaren, 
där  historien om Kiviks musteri 
berättas. Visningsfabriken som visar 
hur man gör must och cider därefter 
Kunskapsförrådet där man kan lära 
sig om äpplen. Så kommer den sista 
delen som är Trädgårdarna, som har 
70 olika sorters äppelträd. Naturligtvis 

finns en butik där vi kan handla allt 
från trädgårdsredskap till must och 
cider. Middag på vårt Hotel Svea.
 
Dag 3 Simrishamn–Ystad ca 80 
km tur och retur. Efter frukost kör vi 
söder ut mot Ystad. Här tillbringar vi 
förmiddagen och gör en stadsprome-
nad med lokalguide. Ystad är en av 
landets bäst bevarade medeltidsstäder 
med oregelbundet gatunät och flera 
medeltida byggnader. Här finns kul-
lerstensgränder och korsvirkeshus. Ett 
av dem, det så kallade Pilgrändshuset, 
anses vara Nordens äldsta korsvirkes-
hus. Dags för lunch och vi är strax i 
Ottsjökockens Lönnkrog. Middag som 
vanligt på Hotel Svea.

Dag 4 Simrishamn–Jönköping ca 
290 km. Vi lämnar Hotel Svea och 
stannar vid Tykarpsgrottan. Utanför 
Hässleholm ligger Tykarpsgrottan som 
är en före detta kalkstensgruva i form 
av gångar. Tolv meter under jorden har 
böndernas drängar och pigor brutit 
kalksten. Brytningen upphörde i gru-
van 1888 och kvar i underjorden finns 
en mystisk värld, en värld helt skapad 
av människohänder. Vi får guidad vis-
ning av Tykarpsgrottan. Vi åker norrut 
till Jönköping som ligger vackert belä-
get längs Vätterns södra strand. Här 
kan vi njuta av både stadspuls, strand-
liv och naturupplevelse. Stadskärnan 
av mysigs gränder och kanaler som 

öppnar sig mot tre sjöar. Vi tar in på 
vårt hotell Scandic Portalen som ligger 
nära Vättern och middagen serveras på 
restaurang 100 meter från hotellet.

Dag 5  Jönköping–Linköping ca 130 
km. Linköping-Hemorten ca 420 km.
Efter frukost bär det i väg till Lin-
köping, där vi ska vandra omkring 
i det underbara Gamla Linköping. 
Stadskvarteren vid Friluftsmuseet 
Gamla Linköping visar hur en svensk 
landsort såg ut i början av 1900-talet. 
Här finns ett hundratal byggnader, och 
precis som i en riktig stad är de från 
olika epoker. Vi lämnar Linköping  och 
åker mot hemorten.
 

Härliga Österlen
Stadslivet är ett stenkast från de lugna bokskogarna och med havet intill den vackra naturen

I resan ingår
• Bussresa
• 4 nätter med del i dubbelrum
• 5 frukost, 4 middagar, 2 luncher
• Lokalguide besök enligt program
• Reseledarens tjänster

PRIS     6.895:-
Tillägg enkelrum 1.260:-
Frivilligt avbeställningsskydd 160:-

Hotell Svea www.hotellsvea.se
Jönköping Scandic Hotel Portalen

Buss avgår enligt tidtabell 4

RESLÄNGD: 5 dagar         AVRESA: 3/7 2017
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Foto: Visit Österlen

RESLÄNGD: 4 dagar       AVRESA: 24/7 2017

Foto: Nordic Sea Winery
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Allt sedan 1605 har denna unika 
marknad gått av stapeln varje år 
första helgen i februari.

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

Dag 2 Luleå–Jokkmokk–Luleå 
ca 340 km
Tidig frukost och avresa på mor-
gonen mot Jokkmokk. En resa på 
ca 3 timmar, strax före Jokkmokk 
passeras Polcirkeln. Under dagen 
händer mycket intressant på och 

utanför marknadsområdet. Ren-
race ner på sjön, utställningar på 
museet och naturligtvis marknads-
stånd i massor. I skymningen sam-
las vi vid bussen och rullar ner till 
vårt hotell där en varm bastu vän-
tar för de som önskar. Gemensam 
middag på hotellet.

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

Jokkmokks Vintermarknad
En fantastisk upplevelse i kyla, snö och ett fantastiskt folkliv
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I resan ingår
• Bussresa
• 2 nätter i dubbelrum
• 3 Frukost
• 2 lunch
• 2 middag
• Reseledarens tjänster

PRIS        3.250:-
Tillägg enkelrum  750:-
Frivilligt avbeställningsskydd 160:-

Quality Hotel Luleå

Buss avgår enligt tidtabell 5

RESLÄNGD: 3 dagar           AVRESA: 2/2 2018

Foto: Agneta Nyberg
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Nordkap
Sagolikt vacker resa till Europas utpost mot norr

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

Dag 2 Luleå–Enontekiö ca 400 km
Efter frukost bekantar vi oss med 
världsarvet Gammelstad innan det är 
dags att fara vidare norrut. Vi passe-
rar Haparanda och når Kukkolaforsarna. 
Här beundrar vi fiskare som håvar sik 
som vi sedan provsmakar till lunch. Vi 
följer Torne älv och passerar finska grän-
sen. Vid Polcirkeln besöker vi en stor 
shop med souvenirer och sameslöjd. I 
Enontekiö äter vi middag och övernattar.

Dag 3 Enontekiö–Honningsvåg
ca 400 km Vi lämnar Finland och 
kommer in i Norge. Vårt första mål 
är Kautokeino där vi gör ett besök i 
Juhls Silvergalleri. Vi färdas vidare 
mot Honningsvåg där vi checkar in 
och äter middag innan besöket på 
Nordkapklippan. Vi får uppleva en oför-
glömlig afton i midnattsolens tecken.

Dag 4 Honningsvåg–Alta
ca 210 km  Vi ser oss om i Honningsvåg 
innan vi följer den vackra Por sangen-
fjorden och norska kusten söderut.  Vi 
kommer till Alta där vi får lokalguide 
och besök på Alta museum innan vi 
checkar in på vårt hotell och gemen-
sam middag.

Dag 5 Alta–Tromsö ca 390 km Efter 
frukost fortsätter vi vår resa längs 
Norges kust. Dagens mål är Tromsö. 
Här checkar vi in på vårt centralt 
belägna hotell. En promenad i de 
vackra gränderna och hamnen kan 
varmt rekomenderas under eftermid-
dagen. Gemensam middag på hotellet.

Dag 6 Tromsö–Kiruna ca 390 km 
Innan vi lämnar Tromsö gör vi en 
rundtur med lokalguide och ett besök 
vid Ishavskatedralen. Vackra fjordvyer 
bjuds vi på innan vi når Ofotfjorden. 
Nu klättrar vi mot svenska gränsen och 
Kiruna där vi övernattar, gemensam 
middag.

Dag 7 Kiruna–Storuman
ca 530 km Efter frukost gör vi en 
rundtur i Kiruna, en stad i föränd-
ring. Stadens centrum och stadshus 
ska inom en snar framtid flyttas för 
att gruvan ska kunna expandera. 
Vi besöker också den säregna trä-
kyrkan. Strax utanför Kiruna ligger 
Jukkasjärvi med sitt på vintern kända 
Icehotel och den lilla kyrkan med Bror 
Hjorts kända altartavla. Vidare via 
Malmberget, Porjus ner till Jokkmokk 
där vi besöker Àttje Same museeum. I 
kvällningen är vi framme i Storuman 
för övernattning och middag.

Dag 8 Storuman-Hemorten
ca 580 km
Efter frukost kör vi mot hemorterna. 
Vi åker via Vilhelmina, Åsele, Sollefteå 
och Härnösand mot hemorten dit vi 
kommer i kvällningen.

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

PRIS          10.895:-
Tillägg enkelrum 2.785.-
Frivilligt avbeställningsskydd 160:-
Valuta Euro, Nkr, Skr

Luleå Clarion Hotel Sense
Enontekiö Hotel Jussan Tupa
Honninsvåg Scandic Honningsvåg
Alta Scandic Alta
Tromsö Thon Hotel Polar
Kiruna Scandic Ferrum
Storuman Hotell Toppen 

Buss avgår enligt tidtabell 5

RESLÄNGD: 8 dagar         AVRESA: 3/7 2017

RESLÄNGD: 3 dagar           AVRESA: 2/2 2018
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Foto: Agneta Nyberg
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Utanför Norges västkust på andra 
sidan Vestfjorden ligger Lofoten, 
ett dramatiskt och fantastiskt havs- 
och fjordlandskap med otroliga 
naturkontraster. Här möter man 
en övärld, som genomkorsas av 
fjordar och vikar sammanbundna 
med broar och färjeleder. Överallt 
reser sig höga och branta fjäll 
med snötoppar längs de många 
gröna fjordarna. Trånga och djupa 
dalar, orörda landområden samt en 
mängd små, genuina fiskelägen, 
hör också till landskapsbilden. Det 
är som att färdas i ett drömland-
skap med ofattbara naturupple-
velser. De ljusa kvällarna med för-
hoppningsvis midnattssol och det 
milda klimatet, som den varma 
Golfströmmen ger denna vackra 
övärld, bidrar även till att man i 
fulla drag njuter av tillvaron här.
 
Dag 1 Hemorten–Älvsbyn ca 
690 km. Efter avslutad lastning 
i tidig morgon, går färden på 
sommarfagra vägar norrut längs 
Norrlandskusten med underbara 
vyer. Vi åker via bl a Sundsvall, 
Örnsköldsvik och Umeå, och även 

förbi det natursköna området 
vid ”Höga kusten”. Vi gör olika 
uppehåll under dagen och fram-
åt kvällen kommer vi fram till 
dagens etappmål – Älvsbyn. Här, 
vid Nordens största obundna vat-
tenfall – Storforsen – ligger vårt 
hotell.  Vi tilldelas våra rum och 
samlas i restaurangen. Här njuter 
vi inte bara av maten utan också 
den hänförande utsikten över det 
mäktiga vattenfallet. Kanske en 
kort promenad i den underbara 
omgivningen passar bra efter mid-
dagen. 

Dag 2 Älvsbyn–Björkliden ca 
500 km. Så fortsätter färden efter 
frukost och vi kör via ”samer-
nas metropol” – Jokkmokk. 
Under resten av dagen passerar 
vi välkända orter som Porjus och 
Gällivare innan vi kommer in på 
Midnattsolsvägen som för oss till 
den stora gruvorten Kiruna. Vår 
sista etapp går längs den berömda 
Nordkalottenvägen som går mel-
lan Kiruna och Narvik och ut till 
Atlantkusten. Den går flera mil 
längs Torne Träsk förbi Lapporten 

och  Abisko. Framåt kvällen kom-
mer vi så fram till Björkliden 
och Hotell Fjället som är vårt 
hotell denna natt. Vi tilldelas våra 
rum och intar gemensam middag. 
Har vi tur kanske vi kan njuta 
av midnattsolen och det vackra 
landskapet innan det är dags för 
sänggående. 

Dag 3 Björkliden–Svolvaer 
ca 300 km. Efter en god frukost 
fortsätter vi färden mot storslagna 
nejder. Vi kör mot Narvik och 
ut till Atlantkusten. Väl inne i 
Norge fortsätter naturscenerier-
na att avlösa varandra. Vi följer 
den inre delen av Lofotfjorden 
och via Tjeldsunds bro kommer vi 
över till Hinnöya, som är Norges 
största ö. Överallt på ön ser vi 
högfjäll och fjordar, som nästan 
delar ön på flera ställen. Vi kom-
mer så till Stormarknes, varifrån 
vi ska ta en tur med Hurtigruten  
i Norges vackraste och mest fas-
cinerande kustområde. Båten går  
bl a in i den berömda och mycket 
smala Trollfjorden och vad vi här får 
uppleva av sköna upplevelser och 

Lofoten, Hurtigruten och ett sommarfagert Lappland
Vidunderligt vackra vyer

Foto: Arkadiusz Stachowski/photos..comFoto: Tomas Griger/photos.com
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naturkontraster kommer vi aldrig 
att glömma. På båda sidor om 
fjorden stupar spetsiga berg ner i 
den gröna fjorden. Vi anländer till 
Svolvaer, där vår buss möter och 
för oss vidare till vårt hotell - Thon 
Hotel Lofoten. Efter det vi instal-
lerat oss på våra rum så intar vi 
middag i glada vänners lag. 

Dag 4 Svolvaer ca 100 km
Naturupplevelserna fortsätter och 
efter frukost möter oss lokalguide, 
som i dag ska vara med oss på vår 
rundtur. En fantastisk utflykt bland 
Lofotenöarna. Denna dag hinner vi 
med mycket - svårt att beskriva allt, 
men Sund och orten Reine, som kor-
ats till Norges vackraste småstad är 
några av besöksmålen. Framåt sen 
eftermiddag kommer vi åter till vårt 
hotell och efter en stunds avkoppling 
är det åter dags för god middag. 

Dag 5 Svolvaer Denna dag lämnar 
vi fri för egna aktiviteter. Varför 
inte följa med på en båt/fisketur 
eller bara vandra fritt i stan och 
njuta av tillvaron. Gemensam mid-
dag på hotellet.

Dag 6 Svolvaer–Tärnaby
ca 450 km. Efter frukost måste 
vi tyvärr lämna Lofoten för 
denna gång. Vår färja avgår från 
Svolvaer och efter ca två timmars 
båtfärd anländer vi till Skutvik. 
Färden fortsätter nu söderut längs 
flera av de nordnorska fjordarna 
och vidare längs Löndsdalen och 
Dunderlandsdalen. Förslagsvis gör 
vi ett uppehåll vid Polcirkelcentret 
i Saltfjell och då kan vi rekom-
mendera ett inköp av polcirkelcer-
tifikat.  Så har vi ca 20 mil kvar till 
dagens etappmål - Tärnaby och vi 
tilldelas våra rum på Fjällhotellet 
innan vi intar gemensam middag. 

Dag 7 Tärnaby–Hemorten 
ca 700 km. Naturupplevelserna fort-
sätter och efter frukost går färden 
vidare på blå vägen längs Umeälven.  
Vi kommer in i de inre delarna av 
Västerbotten med milsvida skogar, 
sjöar och vild natur. Vi stannar i 
Vilhelmina och tittar på gammel-
stan. Resan fortsätter via Åsele och 
Sollefteå. Därefter tar vi E4 mot 
våra hemorter med mängder av 
otroliga naturscenerier fastetsade 

på näthinnan. Detta är resan vi ald-
rig kommer att glömma! 
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I resan ingår:
• Bussresa
• Del i dubbelrum 6 nätter 
• 7 frukost, 6 middag
• Båtresor 
• Utflykter enligt program

PRIS            10.995:-
Tillägg Enkelrum 2090:-
Frivilligt avbeställningsskydd 160:-

Valuta= Norska Kronor

Älvsbyn Hotel Storforsen
Björkliden Hotell Fjället i Björkliden
Svolvär Thon Hotel Lofoten
Tärnaby Tärnaby Fjällhotell

Bokas innan 20/5 2017 därefter på förfrågan

Buss avgår enligt tidtabell 5

RESLÄNGD: 7 dagar        AVRESA: 18/7 2017

Foto: Terje Rakke /Visitnorway.com

Foto: Trym Ivar Bergsmo
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Denna del av Norge visar upp ett 
av landets mest varierade och 
natursköna områden. Här får vi 
på kort tid uppleva allt från djupa 
och bördiga dalar till höga och 
vilda fjäll, vackra fjordar och en 
fantastisk kust.

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

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

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

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

Hurtigruten, 3 dagar
Upplev Gudbrandsdalen, Geirangerfjorden och Hurtigruten
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I resan ingår
• Bussresa
• Del i dubbelrum 2 nätter
• 3 frukost
• 2 middagar varav 1 middag ombord 
 på Hurtigruten M/S NordNorge
• Reseledarens tjänster.

PRIS     4.795:-
Tillägg enkelrum     470:-
Frivilligt avbeställningsskydd  160:-

Valuta: Norska kronor.
 
Hotell
Thon Hotel Otta
Molde Quality Hotel Alexandra 

Bokas innan 31/5 2017 därefter på förfrågan 

Buss avgår enligt tidtabell 3

RESLÄNGD: 3 dagar         AVRESA: 30/7 2017

Foto: Werner Anderson

Foto: Jonas Albisser

Ofta 

fullbokad
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Foto: Fotografen AS / Fotografenas.no

Upplev det sägenomspunna Skagen 
och den vackra norska kusten.

Dag 1 Hemorten–Göteborg 
ca 600 km
Vi färdas söderut och kommer 
fram till Göteborg där vi checkar 
in på First Hotell G och samlas för 
gemensam middag.

Dag 2 Göteborg–Hirtshals 
ca 50 km bussresa
Efter tidig frukost går vi ombord 
på Stenalines fartyg som tar oss 
till Danmark och Fredrikshamn. 
Vi beger oss nu till Danmarks 
nordspets där vi tillsammans med 
vår lokalguide får uppleva myck-
et av Skagen. Efter ett besök 
på Skagens Museum väntar en 
åktur med Sandormen över sand-
dynerna på Grenen där Kattegatt 
och Skagerrak möts. Framåt 
kvällen åker vi till Hirtshals och 
går ombord på Fjordlines kryss-
ningsfartyg som ska ta oss över 
Nordsjön till den norska kusten. 
Vi tilldelas våra hytter och äter 
en sen middag tillsammans. Efter 
middagen kan du ta del av det 
stora nöjesutbudet som erbjuds.

Dag 3
På morgonen kommer fartyget 
fram till Stavanger. Vi stannar 
kvar ombord och äter frukost 
under tiden vi njuter av den vackra 
norska kusten. Passa på att göra 
ett besök i tax-free och fynda lite. 
Tidig eftermiddag är vi framme 
i Bergen och det är dags att 
”mönstra av”. Nu väntar en stads-
rundtur tillsammans med lokalgui-
de. Vi checkar in på Clarion Hotel 
Admiral och sätter oss till bords.

Dag 4 Bergen–Gol ca 300 km
Efter frukost beger vi oss österut 
till Eidfjord där vi gör ett besök 
på Hardangervidda Naturcenter. 
Här finns också möjlighet till 
lunch. Färden går vidare genom 
det fascinerande norska landska-
pet och mot kvällen stannar vi i 
Gol för middag och övernattning 
på Storefjell Resort Hotel.

Dag 5 Gol–Hemorten 
ca 640 km
Även denna dag inleds med frukost 
innan det är dags att åka hemåt 
till Sverige och hemorten.

Tre hav och tre länder
Kattegatt, Skagerakk, Nordsjön, Sverige, Danmark och Norge
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I resan ingår
• Bussresa
• Del i dubbelrum 3 nätter
• Båtresa med del i ospecificerade 
 utsideshytter 1 natt
• 4 middag, 1 lunch
• 5 frukost
• Reseledarens tjänster.

PRIS     7.595:-
Tillägg enkelrum och enkelhytt  1.870.-
Frivilligt avbeställningsskydd  160:-

Valuta Norska kronor.

Göteborg First Hotel G, MS 
Stavangerfjord alt MS Bergensfjord, 
Bergen Clarion Hotel Admiral, Gol 
Storefjell Resort Hotel

Buss avgår enligt tidtabell 2

RESLÄNGD: 5 dagar          AVRESA: 10/7 2017

RESLÄNGD: 3 dagar         AVRESA: 30/7 2017

Foto: Hardangervidda Natursenter Eidfjord

Foto: Jonas Albisser
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Den berömda Göta Kanal är en 
vacker upplevelse med sina slus-
sar och underbara miljöer. På 
denna resa hinner vi också besöka 
Norrköping och få en visning av 
Rejmyre Glasbruk.

Dag 1 Hemorten–Norrköping
ca 450 km
Avresa från hemorten för resa 
via Örebro, Askersund ner till 
Borensberg. I Borensberg kan vi 
se hur en sluss öppnades manuellt 
förr i tiden. Här stiger vi ombord 
på M/S Wasa Lejon för en härlig 
kanaltur. Lunch serveras på båten 
vid avgång, kl 13.30. Resan på 
kanalen varar i ca 4 timmar och 
slutar i Berg. Här återfinns kana-
lens berömda slusstrappa med 7 
slussar och ytterligare två dub-
belslussar. Området är kanalens 
mest besökta – hit lockas besö-
karna för att se på slussningens 
skådespel. Sedan tar oss bussen 
till Norrköping där vi övernat-
tar. Gemensam middag på kvällen.  

Dag 2 Norrköping–Rejmyre–
Hemorten ca 450 km
Efter frukost och lastning av 
bussen tar vi en stadsvandring 
med lokalguide i centrum av 
Norrköping. Vi besöker också 
Arbetets museum där vi startar 
med en introduktion innan vi går 
fritt. Efter besöket på museet fort-
sätter vi till Rejmyre där vi börjar 
med lunch på Gestgifveriet innan 
vi får en guidad rundvandring på 
glasbruket och möjlighet att hand-
la i glasshoppen. Under eftermid-
dagen börjar vi vår resa norrut 
och våra hemorter dit vi kommer 
i kvällningen.

Göta Kanal - Norrköping - Rejmyre Glasbruk
Upplev den vackra kanalen, Norrköping och Rejmyre Glasbruk
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I resan ingår
• Bussresa
• Båtresa Berg-Borensberg
• Del i dubbelrum
• Lunch ombord på Kanalbåten
• Middag
• 2 Frukost
• Lunch på Rejmyre Gestgifveri
• Guidad visning av Rejmyre Glasbruk
• Reseledarens tjänster

PRIS  2.795:-
Enkelrumstillägg  250:-
Frivilligt avbeställningsskydd  60:-

Comfort Hotel Norrköping

Buss avgår enligt tidtabell 2

RESLÄNGD: 2 dagar          AVRESA: 10/7 2017
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Dag 1 Hemorten–Östersund 
ca 330 km
Vi startar färden norrut och kom-
mer till Östersund och Orrviken där 
vi får träffa skogens konung älgen 
och får följa den unika älgpappers 
produktionen. Dagens lunch serveras 
på Arctura med en fantastisk utsikt 
över staden och Storsjön. Under 
eftermiddagen besöker vi Frösön.Till 
vårt hotell för lite fritt på stan före 
kvällens gemensamma middag.

Dag 2
Efter frukost gör vi oss redo för 
Inlandsbanan som ska ta oss till 
Slagnäs. På denna resa får vi se 
fantastiska delar av vårt vackra land. 
I Vilhelmina gör tåget en paus och 
vi äter lunch. Vi fortsätter med buss 
och på eftermiddagen kommer vi till 
Slagnäs. Vi besöker Båtsuoj same-
läger där vi får en guidad visning 
och bjuds på kaffe och torkat ren-
kött. Bussen tar oss sedan till Malå 
Skicamp där vi ska bo de kommande 
två nätterna. Efter att vi har fått våra 
rum serveras kvällens middag.

Dag 3 Guldriket 
Vi inleder som vanligt med en smak-

full frukost. En lokalguide följer 
med oss under dagen. Vi gör ett 
besök i S:t Anna Underjordskyrka 
i Kristineberg. Intill kyrkan, som är 
den enda av sitt slag i världen, finns 
också en visningsgruva med ett under-
jordiskt gruvmuseum. Nere i gruvan 
tar vi också en fikapaus. Vi kommer 
att få ännu ett intressant besök på 
Skråmträskskor och lättare lunch på 
Skråmträsk Kvarn. Skråmträskskon 
är ett litet företag som tillverkar skor 
helt hantverksmässigt i vegetabiliskt 
garvat läder. Skråmträsk Kvarn är 
ett välbesökt sommarkafé där vi nju-
ter av historiens vingslag och njuter 
av äkta smakupplevelser. Vi besö-
ker sedan Vildmarksutställningen. 
Utställningen innehåller bl.a. de fem 
stora rovdjuren, lodjur, varg, björn, 
järv, havsörn och kungsörn samt 
”Vinterland” där vi kan se alla fåglar 
och mindre djur som finns i skogen 
under vintern. Nu är det dags för 
Vildmarksmiddag. Vi samlas i jät-
tekåtan i Örträsk och här serveras 
vi dagens spännande och smakfulla 
middag. Mätta och belåtna efter en 
mycket intressant och spännande  
utflyktsdag åker vi till hotellet och 
kryper till kojs.

Dag 4 Malå–Hemorten ca 550 km
Vi lämnar hotellet efter frukost 
och beger oss söderut igen. Vi kom-
mer så småningom fram till Höga 
Kustenbron och stannar till för att 
se detta fantastiska byggnadsverk. 
Bron över Ångermanälven är en av 
världens största hängbroar. Vi fort-
sätter vår färd mot våra hemorter.

Inlandsbanan och Guldriket
Guld och gröna skogar
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I resan ingår:
• Bussresa
• 3 övernattningar med frukost
• Tågresa
• 2 middagar och 1 vildmarksmiddag
• 3 Lunch och 1 fika.
• Entréer och besök enligt program
• Lokalguide
• Reseledarens tjänster

PRIS  6.695:-
Tillägg enkelrum  530:-
Frivilligt avbeställningsskydd  160:-

Östersund Clarion Hotel Grand
Malå Camping & Ski Event Malå

Buss avgår enligt tidtabell 5

RESLÄNGD: 4 dagar          AVRESA: 10/7 2017

Foto Henning Wüst

RESLÄNGD: 2 dagar          AVRESA: 10/7 2017
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Dag 1 Hemorten–Halltorp Öland 
ca 690 km. Avresa från hemorten 
mot Öland och Halltorp. Vi passerar 
Stockholm, Norrköping, Västervik och 
Oskarshamn på vägen och slutligen 
Kalmar där vi tar bron som är 6070 m 
över till Öland och Halltorp. Vi stannar 
för fika och lunchstopp under resans 
gång. Mot kvällningen checkar vi in på 
Halltorps Gästgiveri. Gemensam middag.

Dag 2 Norra Öland
Efter frukost sätter vi oss i bussen 
med lokalguide. Resan går via kända 
platser som Löttorp och Böda till 
Ölands norra udde och fyren Långe 
Erik. I Böda finns Trollskogen, en 
mycket särpräglad skog, vindpinad 
och med grova stammar klädda med 
slingrande murgröna - en sällsam upp-
levelse. Vid Byarum har vi Ölands 
enda Rauk område. Vid klart väder 
ser vi i horisonten Nationalparken 
Blåjungfrun i Kalmar sund. Vi kommer 
till Sandvik som har Skandinaviens 
högsta Holländska kvarn, 7 våningar. 
Här passar vi på att äta lunch och 
blir serverade en ”Ölandstallrik”. 
Eftermiddagen kommer vi att till-
bringa i Ölands centralort, Borgholm 
och med ett besök på Solliden med 
entré till slottet, kanske någon ur 
Kungafamiljen är på besök. Åter till 
hotellet för lita vila och gemensam 
middag.

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

Dag 4 Öland Halltorp–Norrköping–
Hemorten ca 690 km
Efter frukost lastar vi bussen och läm-
nar Öland för denna gång. Vi åker mot 
Norrköping och Rejmyre Glasbruk där 
vi får guidad visning och äter en god 
lunch på Gestgifveriet. När vi är mätta 
och nöjda med besöket på glasbruket 

är det åter dags att sätta sig i bus-
sen för den sista biten resan går via 
Katrineholm och Enköping och under 
kvällen kommer vi till våra hemorter.

Öland och Rejmyre Glasbruk
Solen och vindarnas ö
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I resan ingår
• Bussresa
• 3 övernattningar med del i dubbelrum
• 4 frukost
• 3 lunch
• 3 middag
• Lokalguide två dagar på Öland
• Entréer och besök enligt program
• Reseledarens tjänster

PRIS  5.295:-
Tillägg enkelrum 915:-.
Frivilligt avbeställningsskydd 160:-

Hotell

Halltorp Halltorps Gästgiveri

Buss avgår enligt tidtabell 2

RESLÄNGD: 4 dagar          AVRESA: 26/6 2017
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RESLÄNGD: 4 dagar          AVRESA: 26/6 2017

Rostock var en av de viktigaste 
Hansastäderna under medeltiden 
och just här hittar vi en av de 
största julmarknaderna i norra 
Tyskland. Staden bjuder förutom 
intressant historia på fantastisk 
julstämning på tyskt vis. Lübeck 
en av världens vackraste julstäder 
med sina marknadsstånd i och 
omkring Rådhustorget. 

Dag 1 Hemorten–Göteborg
ca 590 km
Avresa med buss från hemorten till 
Göteborg och Stena Lines termi-
nal. Sköna hytter och god middag 
ombord.

Dag 2 Kiel–Rostock ca 200 km
Frukost ombord innan vi kliver i 
land i Kiel och sätter oss på bussen. 
Vi reser till Rostock och åker till 
vårt hotell och lämna bagaget. Nu 
kan julfrosseriet börja. Gå ut på 
stan och insup den härliga atmosfä-
ren. Gemensam middag på kvällen.

Dag 3 Rostock
Efter en god frukost på hotellet 
kan de som vill följa med bussen 
till köpcentrat Hansacenter som 

ligger en bit utanför stadskärnan. 
Här får vi tillfälle att shoppa ett 
par timmar innan bussen åker till-
baka in till centrala Rostock. Nu 
finns det gott om tid att avnjuta 
tyska läckerheter och ta in jul-
stämningen.

Dag 4 Rostock–Lübeck–Kiel 
ca 210 km
Frukost på hotellet och avresa till 
Lübeck en av Tysklands vackras-
te julstäder. Nu är det dags att 
uppleva den speciella julstäm-
ningen som råder här. Bland alla 
marknadsstånden i och omkring 
Rådhustorget finns gott om res-
tauranger och caféer. Passa på att  
besöka Niedereggers Marsipan-
bageri är en fantastisk upplevelse 
för alla sinnen. Sen eftermiddag är 
det dags att ta farväl av Lübeck för 
denna gång. Vi åker den sista biten 
upp till Kiel för att gå ombord 
på färjan mot Sverige. Gemensam 
middag ombord.

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

Julmarknadsresa till Rostock och Lübeck
En perfekt smygstart på julfirandet!

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

PRIS  5.895:-
Tillägg enkelrum 540:-
Tillägg singelhytt 500:-
Frivilligt avbeställningsskydd  160:-

Valuta Euro
Rostock Radisson Blu Hotel Rostock

Buss avgår enligt tidtabell 2

RESLÄNGD: 5 dagar          AVRESA: 2/12 2017

Nyhet
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Dag 1 Hemorten–Lycksele 
ca 475 km
Avresa från hemorterna via Sunds-
vall, Härnösand och Örnsköldsvik 
till Lycksele och vårt hotell, Hotell 
Lappland. Välkomstglögg och 
gemensam 3-rättersmiddag.

Dag 2–3 Lycksele
Nu firar vi en riktig jul. Tomten 
kommer på besök på julafton. 
Julbord serveras på kvällen och det 
blir musik och dans kring granen. 
På Juldagens förmiddag finns möj-
lighet att besöka julotta med kaffe 
och lussebullar. Tre rätters middag 
på kvällen. Under dagarna finns 
möjlighet att boka aktiviteter så 
som sparkåkning, skidåkning eller 
ta sig en stärkande promenad i de 
vackra omgivningarna.

Dag 4 Lycksele–Hemorterna 
ca 475 km
Efter frukost lastar vi bussen och 
beger oss söderut. Vi når våra 
hemorter under sen eftermiddagen.

Julresa till Lycksele
Fira en riktig jul med oss!

I resan ingår
• Bussresa
• 3 nätter med del i dubbelrum
•  4 frukost, 3 lunch, julbord,  

2 st tre-rätters middag. 

PRIS          4.995:- 
Tillägg enkelrum 600:-
Frivilligt avbeställningsskydd 160:-

Lycksele Hotell Lappland

Buss avgår enligt tidtabell 5

RESLÄNGD: 4 dagar        AVRESA: 23/12 2017
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Här doftar det av glögg och brän-
da mandlar och julmusiken klingar. 
Skenet från 5 miljoner ljus visar 
vägen och det utlovas såväl snö och 
is som besök av självaste tomtefar. 
Ett 80-tal korsvirkesbodar är upp-
ställda fyllda med julklappar, julmat 
och julefröjd på ett Liseberg i vin-
terskrud. Strosa runt och njut av en 
julmarknad från förr runt Storgatan. 
I julsmyckade stadskvarter känns 
doften av nygjorda knäckäpplen 
och varm choklad lite extra mysiga. 
Stanna och lyssna när den lilla kören 
stämmer upp i en älskad julsång kring 
den mäktiga granen på torgets mitt. 

Dag 1 Hemorten–Göteborg 
ca 590 km. Avresa från hemor-
terna för resa till Göteborg. Stopp 
under dagen för fika och lunch. Sen 
eftermiddag checkar vi in på vårt 
hotell, Scandic Opalen. Gemensam 
middag.

Dag 2-3 Göteborg–Liseberg
Frukost på hotellet. Nu har vi två 
hela dagar att utforska Göteborg 
och Lisebergs julmarknad. Hela sta-
den är julpyntad och många lockan-
de restauranger finns för kvällarnas 
middagar.

Dag 4 Göteborg–Hemorten 
ca 590 km
Frukost på hotellet. Vi startar resan 
mot norr och kommer i kvällningen 
till våra hemorter. Stopp för fika 
och lunch under dagen. 

Göteborg och Julmarknad på Liseberg
Jul på Liseberg är något magiskt! 

I resan ingår
• Bussresa
• 3 nätter med del i dubbelrum.
• 4 frukost
• 1 middag
• Entré till Liseberg den 8/12

PRIS          4.395:- 
Tillägg enkelrum 1450:-
Frivilligt avbeställningsskydd 160:-

Göteborg Scandic Opalen

Buss avgår enligt tidtabell 2

RESLÄNGD: 4 dagar         AVRESA: 7/12 2017
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Nyhet
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SÄRSKILDA RESEVILLKOR
Anmälningsavgift
500 kr/person skall betalas 10 dagar efter bok-

ningsbekfräftelse för att resan skall vara definitiv. 

Anmälningsavgiften dras ifrån slutbetalningen. 

Allergier meddelas vid bokning. Vid behov av hjälp 

måste egen ledsagare följa med på resan.

Slutbetalning
Skall vara betald senast 15 dagar före avresa. 

Bokningar gjorda mindre än 15 dagar före avresa 

betalas omgående.

Avbeställningsskydd
60-500 kr/person beroende på resmål/ressätt och 

betalas 10 dagar efter bokning. Skyddar mot kostna-

der i samband med sjukdom. Expeditionsavgift vid 

avbokning 200 kr/person. Läkarintyg erfordras.

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

san: expeditionsavgift på 200 kr/person.

B. Vid avbeställning inom 29-2 dagar före avresan: 

Anmälningsavgiften + 100 kr i expeditionsavgift/

person

C. Vid avbeställning inom 24 timmar före avresan: 

hela resans pris

Resegaranti
Lönns Buss har till Kammarkollegiet ställt lagstadgad 

resegaranti.

Passagerarlistor
Vid båtresa måste namn, födelseår, nationalitet samt 

eventuellt handikapp meddelas vid bokning.

Platsreservation 
De fyra främsta platserna i bussen kan reserveras 

mot en avgift på 150.-/st i övrigt inga reservationer.

Pass / Legitimation
På alla våra resor utanför Sverige måste godkänd 

legitimation medföras och utanför Norden måste 

även pass medföras. Detta gäller även barn.

Prisjustering
Vi måste reservera oss för eventuella prisjusteringar 

gällande valutaförändring, skatter eller andra påla-

gor utanför vår kontroll.

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

rums/hytt pris.

Biljetter
Bokningsbekräftelsen gäller som färdbevis tillsam-

mans med betalningskvitto. Denna bekräftelse 

uppvisas för chauffören/reseledaren. Övriga biljetter, 

tex båtbiljetter m.m. erhålls på bussen.

Inställning av resor
Resan kan ställas in pga att tillräckligt antal anmäl-

ningar ej erhållits. Detta skall meddelas resenären 

senast 3 dagar före avresa vid dagsresor . Cinde-

rellakryssningar 1 vecka innan avresa och 14 dagar 

före avresa vid flerdagarsresor. Resan kan även 

ställas in pga Force Majeure eller andra oförutsedda 

händelser som kan förhindra eller äventyra resans 

genomförande.

Tryckfel
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel som upp-

kommit i samband med tryck av katalogen.

Anmärkningar
Eventuella anmärkningar bör omedelbart farmföras 

till ansvarig färdledare, för att genast kunna rättas 

till på plats. Anmäkningar eller reklamationer som 

ej kunnat  åtgärdats under resan bör snarast, dock 

inom 7 dagar efter hemkomsten, framställas till 

Lönns Buss.

För övrigt så gäller de allmänna resevillkoren 

framtagna av konsumentverket och resebranschens 

förbund som finns att tillgå hos Lönns Buss eller via 

vår hemsida, www.lonnsbuss.se

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

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

fullt betalande. Avvikelser kan ske.

TURLISTA

TUR 1  Helsingfors- och Tallinnkryssningar,
 Riga-Vilnius, Pärnu SPA
TUR 2  Europaresor, med utresa från Göteborg,  

Gotland, Göta Kanal, Island-Färöarna,  Tre hav & 
Tre länder, Krakow-Budapest-Wien, Göteborg 
Julmarknad Liseberg, Öland

TUR 3 Hurtigruten 3 dag, Norska fjäll & fjordar, 
 Kjeåsen
TUR 4 Polen runt, Österlen
TUR 5  Bottenviken runt, Jokkmokksmarknad, 
 Nordkap, Inlandsbanan Atlanthavsvägen,   
 Lofoten, Hurtigruten-Lofoten, Julresa Lycksele

Preliminära avresetider

  TUR 1 TUR 2 TUR 3 TUR 4 TUR 5   

Sundsvall Resecentrum 09.00 05.00 05.00 03.45 10.15  

Kvissleby OK/Q8 09.15 05.15 05.15 04.00 09.15  

Gnarp Statoil 09.30 05.30 05.30 04.15 08.55  

Harmånger Värdshuset 09.40 05.40 05.40 04.25 08.45  

Hudiksvall Resecentrum 10.15 06.15 06.15 05.00 08.15 

Iggesund Konsum 10.25 06.25 06.25 05.10 08.05 

Enånger Gamla E4 10.35 06.35 06.35 05.20 07.55 

Söderhamn Resecentrum 11.00 07.00 07.00 05.45 07.30 

Bollnäs Resecentrum 10.20 06.20 07.40 05.05 06.50 

Hagsta Hakkegård 12.30 08.20 06.20 06.15 05.50  

Gävle Resecentrum 12.50 08.45 06.00 06.45 05.30 

        40

På våra resor söderut stannar vi och äter frukost på Hakkegård. Resor norrut i Sundsvall. Västerut på Edsbyhotell eller Järvsöbaden.

Hemorten räknas från Söderhamn. Resenärer med påstigning efter frukoststoppet får kaffe och smörgås från bussen.

Foto: Sven Erik Arndt




