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EKMANRESOR
Våra resor utgår från Stockholm/Arlanda. Möjlighet till anslutning från Dalarna,  
Hudiksvall, Gävle, Uppsala och hela Mälardalen till subventionerat pris. På samtliga resor 
går det även att ansluta längs vägen till respektive resmål. Observera att avstigning kan 
ske på andra orter, då återresan kan gå en annan väg. Vid resor med flyg gäller flygbola-
gets avbokningsregler. För våra allmänna och särskilda villkor, se www.ekman resor.se. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar utanför vår kontroll.  
Vi förbehåller oss rätten att ändra priser när som helst, dock gäller alltid det pris som 
gällde vid bokningstillfället.

EKMANRESOR: 08-15 95 75   FORM: BrandFactory, www.brandfactory.se  

DIN RESA VÅR PASSION

DIN RESA VÅR PASSION!
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ATT FÅ RESA TILLSAMMANS FÖRENAR MÄNNISKOR; ett sällskap, ett leende, en ny fantastisk plats längs färdvägen ger minnen för livet …

Vi på EkmanResor vill fortsätta inspirera och dela något positivt, trots den dystra värld vi lever i nu. Något som kan ge hopp om att kunna 
blicka framåt och åter känna glädje! Varför har vi valt att komma ut med en ny utgåva av vår tidning nu när pandemin ännu inte helt släppt 
sitt grepp om världen? Jo, för att min fulla övertygelse är att vi alla vill se slutet på denna kris. När denna tidning produceras fortsätter vi 
att ta de första, stapplande stegen på andra sidan, där vi står redo att få välkomna Er. Det finns ett sug att resa, upptäcka och uppleva, och 
vi har vidtagit åtgärder som gör det möjligt att komma iväg i enlighet med de restriktioner som idag finns. Åtgärder som att erbjuda Er som 
åker själva ett dubbelsäte utan extra kostnad, köra stora bussar med mindre grupper och erbjuda munskydd ombord. Jag är fast besluten 
att möjliggöra resan för just Dig som vill åka med på våra resor nära, eller lite längre bort redan i höst. Ni, våra kära gäster och resenärer, 
finns i mina tankar varje dag och jag ser fram emot att välkomna Er ombord igen inom en mycket snar framtid.

Det finns ett hopp, en glädje. Världen kommer tillbaka, starkare än någonsin.
 
Väl mött redan i höst!
Johan Ekman och Vännerna på EkmanResor 1st Bussness Class 

ÅTGÄRDER I SAMBAND MED COVID-19
• Rymliga bussar för social distans
• Bussen desinficeras varje morgon med medlet ”LIFE CLEAN”
• Vi tar tempen med panntermometer på samtliga resenärer innan avresa, för att 
 säkerställa att ingen har feber
• Vi säljer munskydd ombord, samt placerar ut handdesinfektion på flera platser i bussen
• Du som reser ensam får ett eget stolpar utan extra kostnad
• Full återbetalning om resan ställs in

ÅK
 KLIMATSMART 

– ÅK BUSS!
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DAGSRESOR

Trästaden Nora 4
Det Nya Stockholm  4
Smaka på Bergslagen 4
Slott och vilt 4
Rättviks Marknad 4
Charmiga Åland 5
Trandansen vid Hornborgasjön 5
Artipelag    5 
Smaka på Sörmland 5 
Vackra Visingsö 5
Hjälmare kanal 5

INNEHÅLL

SVERIGE & NORDEN 

Värmland  6
Tre länder på tre dagar 6
Möt ljuset i Skagen 6   

Mårten Gås 7
Norrlands vildmark  7
Påsk på Knistad Herrgård  7
Sommarparadiset Öland  NYHET! 9
Inlandsbanan  NYHET!  9
Det vackra Bohuslän 10
Hälsingland 10
Höga kusten 10
Atlanterhavsveien 11
Lofoten & Nordnorges pärlor 11
Nordkap    11
 

EUROPA

Krakow och Warszawa    8
ABC    8
Holland   8 
Italiens guldkorn 14
Costa Brava 16
Val di Fiemme   16

 
ÖVRIGA VÄRLDEN

Södra Afrika   14 
Härliga Brasilien    14

VÅRA CICERONER 

Johan Molander 
Uppvuxen i Stockholm och New York och har  
arbetat vid Kungliga Operans regiavdelning i  
många år som biträdande regissör. Dessutom  
har han parallellt med operaarbetet varit  
verksam som färdledare och ciceron på många 
opera- och konstresor till de stora metropolerna  
i Europa och Nordamerika. 

Fredrik Schelin 
En av våra främsta champagnekännare och dryckes-
skribenter är Fredrik Schelin.  Fredriks mission är att 
tvätta bort snobbstämpeln kring champagnedrycken 
och visa att extraordinära bubblor finns i alla  
prisklasser och för alla smaker. Detta och mycket mer 
får ni höra om på våra temaresor med mat och dryck  
tillsammans med Fredrik.  

Inger Döhl
Dalkulla som älskar att resa och uppleva spännande 
platser och träffa nya människor. Har akademisk 
bakgrund som doktor i Nordiska språk men också 
studerat bland annat historia, etnologi och tyska. 
Tycker mycket om att berätta både fakta och skrönor. 
Skriver böcker och målar och har haft ett trettiotal 
utställningar, de flesta i Stockholm.  
 

Vår glada reseledare reseledare Lena Jonasson bär upp sin Delsbodräkt och berättar  
om sina hemtrakter i Hälsingland

ANSLUTNING
Vi ger Hälsingland, Gästrikland och Dalarna chansen att på ett 
smidigt sätt resa med oss. På utvalda resor med dessa  symboler 
erbjuder vi anslutning till och från Stockholm för 500 kronor per 
peson tur och retur. Kontakta oss för mer information!

ÅK KLIMATSMART – ÅK BUSS  
Gardasjön ligger ca 2 048 km körning bort, vilket totalt blir ca 55 kg koldioxid 
per person i utsläpp från bussen. Samma resa med flyget uppgår till ca 8–10 
gånger mer utsläpp per person. Därför är bussen det självklara valet för den 
miljö-medvetna! (Buss driven på diesel: 27 gram CO2 per person-kilometer 
Flyg: 160–325 gram CO2 per personkilometer)

ADVENT, JUL & NYÅR

Hjalmars Julspektakel     15
Adventskonsert Blå Hallen     15
Skultuna & Westerqwarn     15
Nora Julmarknad     15
Julmarknad i Lübeck     15
Luciakonsert i Uppsala Domkyrka     15
Fira jul på Hallstaberget     15
Nyårsfirande på Stadsberget     15
 
OPERA & MUSIKRESOR

Gnistrande julresa till Berlin 12 
Mozart på Norrlandsoperan 12
Savonlinna Operafestival  13 
Östra Finlands pärlor 13
Ösel och Opera 13

BRA ATT VETA

Information    16

Johan Ekman med EkmanBuss Flexibussitets ambassadörer
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NORRA DELEN (DEL 1)
Under ledning av skicklig Stockholms-
guide får vi höra om och se spännande 
delar av en huvudstad under förändring 
– bl.a. Värtahamnen och Frihamnens 
förvandling till Norra Djurgårdsstaden, 
Fleminggatan, Hornsberg, Karolinska-
området, Kista och Victoria Tower men 
även många andra Stockholmsvyer och 
platser.

SÖDRA DELEN (DEL 2)
Flera områden i vår stad genomgår 
omfattande förändringar från tidigare 
industriområden till attraktiva bostads- 
och kontorsområden. Vi kommer att se 
nordvästra Kungsholmen; Lindhagens-
plan, Gröndal och Liljeholmen med nya 
boendemiljöer. Årsta, Hammarby Sjö-
stad, Hammarbyhöjden, Björkhagen 
och mycket mer. 

VÄSTRA DELEN (DEL 3)
Vi börjar med området kring Alvik och 
Äppelviken som staden köpte i början 
av 1900-talet. I Bromma stadsdelsom-
råde är flera områden bebyggda med 
kolonilotter, smalhus, småhus och vil-
lor. Det finns även äldreboenden, tidi-
gare sjukhusområden samt bevarade 
grönområden. Många förändringar sker 
vid de gamla industri- och arbetsplats-
områdena, Beckomberga, Råcksta, Ma-
riehäll, Solna strand, Sundbyberg och 
Solna.  

DAGSRESOR REDAN I HÖST

SMAKA PÅ BERGSLAGEN
Unika smaker  

i vackert landskap

NU RESER vi till smakfulla Bergslagen. 
Här vi börjar med ett besök hos Gryt-
hytte Qwarn som har förvandlats från 
kvarnen som malde mjöl till gårdsbutik, 
galleri och café. Här får vi en delikatess-
provning på lokala råvaror. Därefter tar 
vi oss till Måltidens Hus i Norden som 
idag är ett centrum för måltidskunskap 
och värdskap. Här blir det rundtur och 
gemensam lunch. Sedan beger vi oss 
mot Grythyttan vin, som tillverkar vin 
och glögg av vilda bär och frukter. Här 
tar vi del av tillverkningen under en 
guidad tur som avslutas med provning. 
Därefter beger vi oss mot Bredsjö, här 
tillverkas den välkända osten Bredsjö 
Blå. Naturligtvis smakar vi på deras 
goda ost i det egna ostcaféet. Beräknad 
hemkomst under sen eftermiddag.  

1 dag Torsdag 24/9 2020, onsdag 21/4 2021 
Pris 1 490:-
I resan ingår Provsmakningar och besök 
enligt program, lunch, bussresa
På/Avstigning Se www.ekmanresor.se



RÄTTVIKS MARKNAD
Sedan 1891 



VÄLKOMMEN TILL Dalarna och Rättviks 
Marknad – en tradition sedan 1890-talet 
– marknaden är idag en av de tre störs-
ta i Sverige och en riktig folkfest! En 
dag fylld av shopping och upplevelser. 
Vi strosar runt på marknaden på egen 
hand och tar del av allt spännande. Det 
går att köpa det mesta, fint hantverk, 
goda matvaror, gammalt och nytt. Det 
passar bra att äta lunch på marknaden 
med sina många mat- och kaffeställen. 
När vi sedan fyllt bussen vilar vi benen 
under färden mot Stockholm igen.

1 dag Lördag 3/10 2020, lördag 8/5 2021
Pris 690:-
I resan ingår Besök på marknaden, kaffe och 
smörgås, bussresa
På/Avstigning Se www.ekmanresor.se

SLOTT OCH VILT  
Öster Malma 



SLOTTSPÄRLAN Öster Malma – charmigt välbevarat barockslott beläget vid Mal-
masjön – följ med på visning, med förstklassig lunch därefter. Öster Malma har en 
omtalad restaurang och nämns som ett kulinariskt utflyktsmål! Vi träffar också 
dov- och kronhjort, älg, mufflon och vackra fåglar. På eftermiddagen besöker vi 
välbekanta Floda Kyrka, liknad vid en pittoresk katedral med kalkmålningar av Al-
bertus Pictor, imponerande mäktigt.

1 dag Fredag 2/10 2020, onsdag 26/5 2021
Pris 1 480:-
I resan ingår Förmiddagskaffe, guidad visning Slottet Öster Malma, Lunch, besök i vilthägnet, 
besök och visning av Floda Kyrka, eftermiddagskaffe, reseledare, bussresa   
På/Avstigning Se www.ekmanresor.se



TRÄSTADEN NORA
Guidad visning  

i Maria Langs fotspår

VÄLKOMMEN ATT följa med oss till en 
av Sveriges tre unika trästäder – Nora. 
Vi kommer att besöka Åkerby Herrgård 
där vi blir varmt välkomnade med hem-
lagad lunch och kaffe och får bekanta 
oss med stället genom vår lokala guide 
som möter upp på gården och sedan 
följer med oss i bussen in till Nora stad. 
Vi går en vandring i Maria Langs fot-
spår och får höra om Dagmar Langes 
”Skoga” som vi känner till från hennes 
omtyckta böcker. På hemvägen blir det 
eftermiddagsfika på väl valt ställe. 

1 dag Tisdag 15/9 2020, tisdag 11/5 2021 
Pris 1 480:- 
I resan ingår Hemlagad lunch på Åkerby Herr-
gård i Nora, guidad vandring i Maria Langs 
Nora, eftermiddagskaffe, bussresa 
På/Avstigning Se www.ekmanresor.se

DET NYA STOCKHOLM
En huvudstad under förändring



Norra Delen (1) Måndag 31/8 2020, onsdag  23/9 2020, måndag 19/10 2020, måndag 15/3 2021, lördag 17/4 2021, lördag 22/5 2021 
Södra Delen (2) Onsdag 2/9 2020, lördag 26/9 2020, onsdag 21/10 2020, onsdag 17/3 2021, måndag 12/4 2021, onsdag 19/5 2021 
Västra Delen (3) Lördag 12/9 2020, måndag 28/9 2020, lördag 24/10 2020, lördag 20/3 2021, onsdag 14/4 2021, måndag 10/5 2021
Pris per tur 490:- 
I resan ingår Guidad visning av auktoriserad Stockholmsguide, busskaffe med bröd
På/Avstigning Se www.ekmanresor.se, resan tar ca 3 timmar

NYHET!
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CHARMIGA ÅLAND
Kryssning och lokal guidning 

EFTER BRUNCHBUFFÉ ombord på m/s 
Rosella möter vi i Mariehamn vår guide 
för dagen. Detta blir en speciell dagstur 
med Kastelholms slott, Bomarsunds 
fästningsruiner, Smakbyn, Sundskyrka 
och friluftsmuseet Jan Karlsgården. 
Efter en heldag på denna fantastiska 
ö tar vi Rosella tillbaka och serveras 
då middagsbuffé innan vi anländer till  
Kapellskär på kvällen.

1 dag Lördag 17/4 2021 
Pris 1 080:-
I resan ingår Båtresa Kapellskär–Mariehamn  
t/r, brunch i Bistro Buffet, kaffe & ”Ålands-
pannkaka” på Åland, middag i Bistro Buffet 
inkl. vin/öl/läsk, kaffe, guide, inträden, 
bussresa
På/Avstigning Se www.ekmanresor.se

SMAKA PÅ SÖRMLAND
Matresa genom de  

Sörmländska skogarna

FÖLJ MED oss på en heldagsguidad tur 
till matlandskapet Sörmland! Mycket 
gott, närodlat och närproducerat. För-
middagskaffe med smörgås på vackra 
Lida Gård, på kungens Stenhammars 
gods marker. Därefter blir det prov-
smakning av spännande produkter från 
Högtorp gård, syltat och syrat, t.ex. 
grankottsolja. Sedan väntar fantas-
tiskt smakrika ostar på Kerstin & Claes 
Jürss mejeri och därefter god lunch. 
Kanske handla varor på smakfulla  
delikatessbutiken. Vi avslutar dagen 
med kaffe och glass med sörmländska 
smaker på Grinda Gårdsglass. Vi be-
räknar vara åter i Stockholm under sen 
eftermiddag.  

1 dag Onsdag 5/5 2021
Pris 1 480:-
I resan ingår Förmiddagsfika,  
provsmakningar, lunch, eftermiddagsfika, 
lokalguide, besök och entréer, bussresa
På/Avstigning Se www.ekmanresor.se



DAGSRESOR I VÅR & SOMMAR

VACKRA VISINGSÖ
Polkagrisar och mat på Solbacken   

FÅ PLATSER i Sverige har ett så förtrollat skimmer över sig som Visingsö…  
Ön har en grym och krigisk historia men människorna som levt här som är så 

fascinerande och de gör ön till en stor turistattraktion och en mycket levande idyll! 
Med buss söderöver blir det förmiddagsfika innan vi tar färjan till ön och lunch 
på Solbacken. Vår lokala guide ger sen en färgstark skildring av öns historia och 
nutid. Näs slottsruin, Tempelgården och Brahekyrkan - intressanta sevärdheter. I 
Gränna blir det besök på polkagristillverkning.

1 dag Torsdag 6/5 2021
Pris 1 480:-
I resan ingår Förmiddagskaffe, lunch på Visingsö inkl. bröd, dryck, kaffe & hembakt kaka,  
lokalguide på Visingsö, besök på polkagristillverkning, bussresa   
På/Avstigning Se www.ekmanresor.se

HJÄLMARE KANAL
Kanalkryssning  
genom 7 slussar  

SVERIGES ÄLDSTA kanal är oerhört 
vacker, Vi glider fram i grönskan som 
på en svensk Amazonasflod, byggd på 
1600-talet för transporter mellan Berg-
slagen och Stockholm. Under vår dags-
tur på kanalen färdas vi drygt 26 km 
via 7 slussar. Vi får lyssna till historik, 
spännande information och anekdoter 
av vår fantastiske skeppare Janne längs 
färden. Turen 29 aug blir med samma 
fina båt och skeppare på Örebro kanal, 
via Svartån ut i Hjälmaren och tillbaka. 
Härlig lunch ombord. På hemvägen blir 
det eftermiddagsfika.

1 dag Tisdag 11/5 2021 
Pris 1 480:-
I resan ingår 3 timmars kryssning på  
Hjälmare kanal sträckan Gravudden– 
Notholmen, alternativt Örebro kanal, Svartån 
ut i Hjälmaren, lunch inkl. måltidsdryck, kaffe 
och kaka, eftermiddagsfika, bussresa  
På/Avstigning Se www.ekmanresor.se





ARTIPELAG
Konst i Skärgården

FÖLJ MED och ta del av Artipelags 
unika konstutställningar. Våra trevliga 
resor till Artipelag har under åren varit 
mycket uppskattade, med häftiga ut-
ställningar och god mat. Närheten till 
Stockholm gör denna resa tillgänglig 
för de flesta. Det blir läcker lunchbuffé 
på restaurangen och om ni önskar – 
kaffet på uteserveringen med storsla-
gen sjöutsikt. Butiken med vacker och 
hållbar design är oslagbar. Bussen tar 
oss via Värmdölandet, fika med bröd 
på mysigt ställe och sedan Rindöfärjan 
och via Vaxholm mot city igen. 

 
1 dag Tisdag 4/5 2021
Pris 1 150:-
I resan ingår Entré, kort visning av Artipelag, 
visning av aktuell utställning, lunchbuffé med 
kaffe & kaka på restaurangen, eftermiddags-
kaffe och bröd, bussresa
På/Avstigning Se www.ekmanresor.se

TRANDANSEN VID HORNBORGASJÖN
med Henrik Waldenström



UPPLEV DEN sägenomspunna tranan – hon är trogen sina urgamla sträckleder 
ända från korkeksskogarna i Spanien till Hornborgasjön i Västergötland. Här sker 
den berömda parningsdansen kring Dagsnäs och Stora Bjurum, tusentals tranor… 

Vi kör tidig morgon och längs vägen blir det kaffe och lunch. Vid Hornborgasjöns 
Naturum är det dags för tran-spaning, ett naturens äventyr. På hemvägen stannar 
vi för middag och är tillbaka under kvällen.

1 dag Onsdag 24/3 2021, måndag 29/3 2021, onsdag 7/4 2021 
Pris 1 750:-
I resan ingår Förmiddagskaffe, lunch, middag, besök vid Hornborgasjön, reseledare 
Henrik Waldenström och bussresa
På/Avstigning Se www.ekmanresor.se
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SVERIGE & NORDEN 

VÄRMLAND
Lars Lerin, Selma Spa,  

Rackstadmuseet, Klässbols  
Linneväveri och Mårbacka

   

VÄLKOMMEN ATT följa med oss på en spännande resa 
till kulturlivet i det fagra Värmland! Vi besöker Selma 
Lagerlöfs Mårbacka, vi guidas genom konstnären 
Lars Lerins spännande liv och fantastiska akvareller 
på konsthallen Sandgrund vid Klarälven i Karlstad. Vi 
upplever skön konst och skulptur på Rackstadmuseet 
i Arvika och njuter av fantastiskt material och design 
på Klässbols Linneväveri. 

Genom vår sköna svenska natur kör vi till Värm-
land. Det blir kaffepaus längs vägen och god lunch. På 
Sandgrund blir vi guidade genom Lars Lerins konst, 
han har väl aldrig varit mer folkkär! Dessutom räknas 
han som en av Nordens absolut främsta akvarellis-
ter. Vi besöker Selma Lagerlöfs gedigna, harmoniska 
Mårbacka. Här blir vi serverade eftermiddagskaffe 
och Mårbacka-kaka och vi får en inlevelsefull visning 
av gården. En kortare bit med bussen och vi checkar 
in på fina Selma Spa hotell i Sunne där vi senare äter 
en trerättersmiddag tillsammans.. 

På morgonen stor frukostbuffé och tid för bad och 
bastu på ett av Sveriges absolut finaste SPA-hotell. 
Sedan beger vi oss till Arvika och det underskönt be-
lägna svenska konstnärsmuseet Rackstadmuseet 
med visning och lunch innan vi kör till Kungliga Hov-
leverantören Klässbols Linneväveri. Här finns mycket 
vackert att se och en inbjudande butik för den som så 
önskar. Vi får även här guidad visning och efter en kaf-
fetår vänder vi åter mot huvudstaden där vi beräknar 
anlända framåt kvällskvisten.  

2 dagar Tisdag 22/9 2020, onsdag 12/5 2021
Pris 4 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum på Selma Spa Hotel, fri tillgång 
till SPA-avdelning, 1 frukost, 2 lunch, eftermiddagsfika,  
trerätters middag, entréer och visningar, bussresa
Tillval per person Enkelrum 300:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Boende Selma Spa i Sunne
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TRE LÄNDER  
PÅ TRE DAGAR

En kryssning med både Oslo  
och Köpenhamn

FÖLJ MED på en härlig kryssning där vi får njuta av 
både Oslo och Köpenhamn. Vi tar bussen från Stock-
holm till Oslo, väl ombord på färjan låter vi oss väl 
smaka av den härliga buffén med danska förtecken 
och tar del av fartygets nöjesutbud. Här kan man  
passa på att göra förmånliga inköp i taxfreebutiken 
ombord. Efter en stadig frukost anlöper vi Köpenhamn 
där vi efter en kort rundtur med bussen har resten av 
dagen för upptäckter på egen hand. Shoppinggatan 
Ströget är förstås ett måste och man kan också se 
staden från vattnet med någon av Köpenhamns rund-
tursbåtar. Kanske kan det passa med smörrebröd, en 
god öl och ”en lille en” i Nyhavn? 

Under eftermiddagen lämnar vi den danska huvud-
staden för att åter kryssa mot Oslo. På kvällen blir det 
middag ombord. Dag tre äter vi en härlig frukost och 
kan njuta av Oslofjorden och de första solstrålarna 
som tittar fram över bergskanten. Förväntansfullt 
kan vi starta dagen och sedan får vi upptäcka denna  
gemytliga ”by” på egen hand. Det karaktäristiska 
operahuset med sin italienska vita marmor, Vige-
landsparken och Aker Brygge är exempel på besöks-
mål för  dagen. Efter lunch som intas på egen hand 
lämnar vi Oslo för hemfärd mot Stockholm dit vi an-
länder sen kväll.  

3 dagar Söndag 4/10 2020, söndag 6/12 2020 (julmarknad,  
se sid 15), söndag 11/4 2021 
Pris 4/10 2020 och 11/4 2021: 2 580:-, 6/12 2020: 2 980:-
I resan ingår Del i insides tvåbäddshytt, båtresa  
Oslo–Köpenhamn t/r, 2 frukost, 2 måltider, bussresa
Tillval per person Enkelhytt 500:- t/r, Utsideshytt 300:- t/r
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Valuta på resmålet NOK och DKK
Boende www.dfds.se



MÖT LJUSET  
I SKAGEN
Natur och konst

FÖLJ MED på en härlig resa till Skagens öppna land-
skap, haven Kattegatt och Skagerrak som dramatiskt 
möts och de berömda Skagenmålarna.

Vi kör på morgonen mot Göteborg med lunchstopp 
på vägen. Det blir en fin tur genom Sverige innan vi tar 
färjan till Fredrikshamn. Här njuter vi av middagsbuf-
fén och båtens nöjesutbud innan det är dags att köra 
av och avsluta kvällen på fina Color Hotel i Skagen. 

Under förmiddagen sätter vi kurs mot den slående 
vackra sandudden Grenen som bildar en spets mot 
nordost där Skagerrak och Kattegatt möts. Vi åker 
en tur med ”Sandormen-tåget”, och här finns möjlig-
het till fina bilder. Vi upplever det speciella ljuset, en 
unik naturupplevelse! Därefter tar vi oss in till Skagen 
för en gemensam lunch och sedan återvänder vi till 
härliga Color Hotel som har många bekvämligheter; 
utomhus-spa, bar, restaurang. Middag på egen hand.

Vi besöker Skagenmuseet fyllt av fantastiska konst-
verk av Skagenmålarna, både kvinnliga och manliga 
konstnärer. Efter lunch, som intas på egen hand, blir 
det Råbjerg Mile, Europas största vandrande sandö-
ken, surrealistiskt och oerhört vackert. Gemensam 
middag blir det på hotellet.

Efter sovmorgon och frukost checkar vi ut och be-
ger oss mot Fredrikshamn för lite shopping innan vi 
kliver på färjan. Efter ankomst Göteborg sätter vi kurs 
mot Stockholm, med middagsstopp i Skara. Vi är åter 
i vår huvudstad vid midnatt. 

4 dagar Tisdag 13/10 2020, tisdag 18/5 2021
Pris 7 480:-
I resan ingår Del i tvåbäddsrum/utsideshytt, 3 frukost,  
5 måltider, båtresa Göteborg–Fredrikshamn T/R,  
utflykter och entréer enligt program, bussresa
Tillval per person Enkelrum 900:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Valuta på resmålet NOK och DKK
Boende Color Hotel Skagen 
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SVERIGE 

MÅRTEN GÅS  
Ett riktigt Gåsagille på  

Röstånga Gästgivaregård

VÄLKOMMEN ATT ta del av den festliga högtiden Gåsa-
gille eller Mårtensfest, som den också kallas, på plats 
i Skåne enligt tradition. Gåsagille är ursprungligen en 
höstfest till firande av slakten och en markering av 
vinterhalvårets början. Vi bor på gemytliga Röstånga 
Gästgivaregård vid foten av Söderåsen, i omedelbar 
närhet till vacker natur som exempelvis Nackarpsda-
lens bokskog.

På morgonen dag ett reser vi söderut. Färden går 
till trakterna kring Gränna, Här får vi se hur det går till 
när en äkta randig polkagris tillverkas. Vi åker vidare 
till Röstånga Gästgivaregård som blir vårt hem under 
två nätter. Vi bjuds på en välkomstdrink och därefter 
väntar en välsmakande middag. 

Efter frukost dag två kör vi till Helsingborg där vi 
tar färjan över sundet till Helsingör. Via den vackra 
Strandveien tar vi oss till Köpenhamn där vi får tid 
att njuta och strosa runt på egen hand. På återfärden 
stannar vi till för att inhandla diverse drycker till för-
månliga priser.

På kvällen är det så dags för resans höjdpunkt - 
vi firar Mårten Gås enligt traditionens alla regler. Det 
serveras svartsoppa, knaperstekt gås och äppelka-
ka med vaniljsås. Dans och levande musik förgyller 
stämningen. Det blir en kväll du sent ska glömma! Ef-
ter frukost dag tre lämnar vi Röstånga och reser norr-
ut mot Värnamo. Vi besöker konstmuseet Vandalorum 
i Värnamo och äter lunch innan vi åker sista biten mot 
Stockholm igen. 

3 dagar Fredag 6/11 2020
Pris 5 890:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 2 frukost, 4 måltider,  
färja Helsingborg–Helsingör, Öresundsbron,  
besök i Köpenhamn, bussresa
Tillval per person Enkelrum 700:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Valuta på resmålet Svenska och danska kronor
Boende Röstånga Gästgivaregård 



NORRLANDS  
VILDMARK

Med Jokkmokks marknad,  
Jukkasjärvi och Ishotellet

EN RESA genom vackra Sverige upp till Norrland med 
sköna snölandskap och bländande vyer! Vi besöker 
Jukkasjärvi Kyrka och Ishotellet och Europas största 
och äldsta ”vinterfest” – Jokkmokks vintermarknad. 
Det blir också samekultur, Ådalen och Hälsingekusten 
– varmt välkomna!  

Längs östkusten passerar vi Gävle, Sundsvall och 
når sedan resans första hotell i Skellefteå som väntar 
med middag. 

Dag två färdas vi via Piteå och Älvsbyn och når 
Storforsen för förmiddagsfika. Detta stora vattenfall 
är mäktigt även vintertid. Så väntar Jokkmokk, där 
vi möts av marknadsvimlet. Här finns utställningar, 
hundspannsturer, renrajd och hantverk. Mot aftonen 
drar vi vidare norröver och vårt hotell i Kiruna.

Den tredje dagen kör vi till Jukkasjärvi, där Ishotel-
let byggs upp på nytt varje år. Besök på Jukkasjärvi 
kyrka med sin berömda altartavla av Bror Hjorth.  

Resan går sedan vidare mot Gällivare och Dundret 
– fjället invid Gällivare. Vi får ta del av samisk kultur 
och hantverk. Vi färdas sedan via Sorsele och Storu-
man till Vilhelmina. Följer älven ner till Sollefteå och 
befinner oss då i det egentliga Ådalen, till Kramfors 
och Ådalsmonumentet i Lunde. Via Härnösand når vi 
vårt hotell, anrika Hotell Knaust i Sundsvall som vän-
tar med middag.

Efter frukost kör vi söderut genom ”Södra Norr-
lands Kustland” mot Stockholm. Det blir lunch på triv-
samt ställe och sedan via Gävle mot vår huvudstad dit 
vi når under sena eftermiddagen. 

6 dagar Torsdag 4/2 2021
Pris 11 990:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 5 frukost, 8 måltider,  
guidad visning av Ishotellet, guidad visning av  
Jukkasjärvi Kyrka, bussresa
Tillval per person Enkelrum 2 500:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Boende Quality Hotel Skellefteå Stadshotell,  
Camp Ripan Kiruna, Hotell Laponia Arvidsjaur,  
Elite Hotel Knaust Sundsvall  

 

PÅSK PÅ KNISTAD 
HERRGÅRD

Läckö Slott och klassisk  
konstrunda

HÄRLIGT PÅSKFIRANDE på Knistad Herrgård – följ 
med oss och fira en traditionell påsk med goda mid-
dagar, svensk konst och kultur. Vi kör en konstrunda, 
besöker Läckö slott och Varnhems klosterkyrka. På 
långfredagen kör vi västerut med vår fina buss. Lunch 
i Örebrotrakten och därefter till Knistad och middag på 
kvällen. Påskafton bjuder oss traditionsenlig konst-
runda i trakterna kring Falköping där många ateljéer 
och gallerier håller öppet liksom ett flertal museer. Vi 
får ta del av många olika tekniker och uttryck. 

Dagen därpå besöker vi underskönt belägna Läckö 
Slott liksom Varnhems Klosterkyrka där Jan Guillous 
romanhjälte "Arn" har sina rötter. Stort påskbord serve-
ras på Påskafton och trerätters middag på Påsk dagen. 

Annandag påsk lämnar vi Knistad och planerar 
också detta år en sväng till Hornborgasjön innan fär-
den går mot Stockholm. På vägen blir det gemensam 
lunch och vi är i huvudstaden på sena eftermiddagen. 

4 dagar Långfredag 2/4 2021
Pris 7 950:- 
I resan ingår Del i dubbelrum, 3 frukost, 7 måltider varav ett 
Påskbord, konstrunda i Västergötland, besök och visning på 
Läckö Slott, besök på Varnhems Klosterkyrka, bussresa 
Tillval per person Enkelrum 1 200:- 
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se   
Boende Knistad Herrgård 

”Man känner sig trygg som äldre och inte  
så rörlig när man åker med EkmanResor. 

Mycket bekväma bussar och serviceinriktade  
chaufförer. Bara att njuta!”

Lillemor Andersson, Brandänge
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EUROPA

KRAKOW OCH  
WARSZAWA 

 En resa genom historien

VI RESER till detta fantastiskt spännande land med en 
lång historia och vacker arkitektur. Vi besöker huvud-
staden Warszawa, får uppleva sagolika Krakow men 
också en bit av krigets mörker; koncentrationslägren 
Auschwitz och Birkenau. Dagens Polen erbjuder god 
mat, bra shopping och magnifika byggnader. Vi kör från 
Stockholm till Karlskrona med lunchstopp och senare 
gemensam middag. Vi har fina utsideshytter på färjan 
till Gdynia. Vår resa fortsätter mot staden Czestocho-
wa och det omskrivna klostret ”Jasna Gora” där vi fin-
ner Svarta Madonnan, detta mytomspunna skyddshel-
gon. Vidare till vackra Krakow och gemensam middag. 
Dagen efter går vi på rundtur med lokalguide, bl.a. i de 
judiska kvarteren. Där blir det också lunch. På efter-
middagen väntar besök i Auschwitz och Birkenau led-
sagade av en egen guide. Senare intas middag på egen 
hand i Krakow. Den fjärde dagen upptäcker var och en 
staden såsom man önskar. Flanera bland charmiga 
kaféer och torg i Gamla stan och bara insup atmosfä-
ren. Kanske ett besök på saltgruvan Wieliczkas eller 
besök det enorma Wawelslottet? Lunch och middag på 
egen hand. Efter frukost fortsätter sedan vår resa mot 
ståtliga Warszawa. Vi börjar med en stadsrundtur på 
eftermiddagen. Idag är staden återuppbyggd efter kri-
gets förödelse och är en av Europas absolut vackraste 
städer. Under kvällen fri tid i staden.

Den sjätte dagen har vi några timmar på förmidda-
gen att fortsätta utforska staden på egen hand innan 
vi beger oss upp mot Gdynia och färjan där vi äter här-
lig middag i A la carte restaurangen. Vi avslutar denna 
resa med en trevlig lunch i Tindered norr om Väster-
vik och på eftermiddagen är vi åter i Stockholm. 

7 dagar Måndag 21/9 2020, måndag 3/5 2021 
Pris 10 850:-
I resan ingår Del i dubbelrum/utsideshytt, färja Karlskrona– 
Gdynia t/r, 6 frukost, 6 måltider varav en busslunch, inträde till 
Auschwitz, Birkenau, guidning i Krakow & Warszawa, bussresa
Tillval per person Enkelrum/hytt 1 400:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Valuta på resmålet Zloty
Boende Stena Line, Hotel Wyspanski Krakow,  
Hotel Metropol Warszawa



ABC
Alsace, Bourgogne och  
Champagne & Chablis

VI RESER tillsammans med välkända Fredrik Schelin, 
Coop MerSmak och Din Vinguide till Europas finaste 
vindistrikt och fyller dagarna med god mat, vin och 
kultur. Vi träffar människorna bakom vinet och besö-
ker gårdar som sällan öppnar dörrarna för turister. 
Det blir en härlig bussresa med guldkant.

Här avnjuts lantliga rätter som Boeuf Bourguignon 
och Coq au Vin tillsammans med förträffliga viner 
från Alsace, Bourgogne och Chablis. 

Vi reser genom Tyskland med övernattning i det 
välkända vinområdet Ahr, därefter når vi Frankrike 
och champagnestaden Epernay. Här blir det gemen-
sam lunch och på eftermiddagen väntar besök på ett 
champagnehus. Vi åker sedan sista biten mot lilla 
staden Reims där vi stannar i två nätter. Här gläds vi 
inte enbart åt utsökta viner utan får även uppleva den 
franska idyllen. Genom fridfulla städer, pittoreska 
byar, stora vinfält och fantastiska landskap når vi se-
dan Beaune där vi stannar i tre dagar. Bor gör vi på det 
lite enklare men mycket centrala hotellet Ibis Centre 
beläget i hjärtat av Beaune. 

Några av våra besöksmål dessa dagar i Bourgogne 
är Brocard, Château Meursault, Cassisium, Domaine  
Lucien Jacob, Edmond Fallot La Moutarderie. På  
denna resa blir det en härlig kompott av franska  
delikatesser och exklusiva vingårdsbesök!

10 dagar Fredag 9/10 2020, lördag 10/4 2021
Pris 19 480:-
I resan ingår Del i dubbelrum/insideshytt, båtresa Kiel– 
Göteborg t/r, 9 frukost, 6 måltider, vinprovningar och besök 
enligt program, reseledare, bussresa 
Tillval per person Enkelrum/Enkelhytt 3 500:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Valuta på resmålet Euro
Boende Dorint Parkhotel Bad Neuenahr, Hotel De Champagne 
Epernay, Ibis Beaune Centre, Mercure Hotel Bad Homburg, 
Stena Line

* Avgången är i samarbete mellan Coop, MerSmak,  
Dinvinguide.se och EkmanResor



HOLLAND
Keukenhof, Amsterdam,  

kanaltur och Blomstertåget 

FÖLJ MED till tulpanernas land på en ordentlig upp-
levelseresa för alla sinnen! En symfoni av färger och 
dofter, narcisser och hyacinter, kommer vi att möta 
under vår resa till detta land med kanaler, väderkvar-
nar och goda ostar.

Vi kör från Stockholm på förmidagen, det blir lunch 
på vägen mot Göteborg där vi tar nattfärjan till Tysk-
land. Middag tillsammans ombord. Efter härlig sjöfru-
kost kör vi till holländska gränsen och vi åker längs 
den tre mil vackra, imponerande Nordsjövallen. Något 
att stanna och fotografera! Vi bor på hotell i Ijmuiden 
35 min från Amsterdam dit vi styr kosan dagen därpå. 
Under en båttur genom de trädkantade kanalerna ser 
vi stadens unika gavelhus och vackra broar. Därefter 
egen tid för shopping och kultur, middag på hotellet. 

En tidig frukost och så är det dags för det årliga 
färgsprakande Blomstertåget, magnifika vagnar med 
blomsterprakt och fantasi. Därefter beger vi oss till 
världens största blomsterpark, Keukenhof. Miljoner 
blomsterlökar i hundratals färger och former. Här 
finns slingrande stigar, porlande bäckar, fridfulla 
dammar och ett blomsterhav. Egen tid i parken. Mid-
dag på hotellet. 

Efter frukost lämnar vi hotellet och kör genom det 
färgglada och vackra landskapet mot Tyskland. Längs 
vägen äter vi lunch tillsammans. Middag på färjan och 
kvällen är fri att spendera som man önskar. Frukost 
ombord innan vi rullar av och fortsätter mot Stock-
holm som vi når under eftermiddagen. 

6 dagar Onsdag 14/4 2021
Pris 12 490:-
I resan ingår Båtresa Göteborg–Kiel t/r, del i tvåbäddshytt/ 
rum (insideshytt), 5 frukost, 7 måltider, utflykter enligt pro-
gram, bussresa
Tillval per person Enkelhytt/rum 2 700:-, utsideshytt 600:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Boende Apollo Hotel Ljmuiden Seaport Beach eller  
Van der Valk Hotel Gouden Leeuw
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SOMMAR 2021

SOMMARPARADISET  
ÖLAND

Vacker natur och Långe Jan

VI LÄMNAR Stockholm och tar sikte på Strand Hotell Borgholm som är vårt boende 
för de kommande två nätterna. På vägen ner stannar vi för en trevlig lunch och mot 
eftermiddagen rullar vi över Ölandsbron och kör norrut mot Borgholm. Här börjar 
vi med att besöka Sollidens Slott, ett vackert och populärt besöksmål. Där får vi en 
trevlig fika på Kaffetorpet, en visning av slottet och den vackra parken med inspi-
ration från många delar av världen. Efter besöket åker vi till vårt fina hotell där vi 
sedan serveras en god tvårättersmiddag i hotellets restaurang.

Nästa dag åker vi söderut på denna fantastiska ö. Vi börjar med en lätt vandring 
tillsammans med lokal naturguide för att lära känna den unika miljön och floran på 
Stora Alvaret. Tänk på lämplig klädsel! Vi fortsätter på Ölands södra udde med be-
sök i Ottenby. Lunchstopp på restaurang Fågel Blå, som ligger precis vid havet. På 
sydspetsen finns Ottenby fågelstation och det unika odlingslandskapet som åter-
finns på Unescos världskulturarvslista – en otrolig syn! De öppna ängarna hade 
inte existerat utan det bete och den slåtter som ägt rum och som äger rum än idag. 
Vi ser också Ölands högsta fyrtorn Långe Jan. Vi fortsätter dagen med ett besök i 
Gärdslösa kyrka.

Dag tre lämnar vi Öland efter en stärkande frukost. Idag besöker vi Orrefors 
Kosta Boda som är ett av världens främsta varumärken inom glas och glaskonst. 
I anslutning till bruksmiljön ligger Kosta Boda-butiken som är fylld med vackert 
bruks- och konstglas i färgsprakande prakt. Vi stannar på lämpligt ställe för lunch 
och framåt sen eftermiddag är vi hemma i Stockholm igen!

3 dagar Måndag 5/7 2021
Pris 5 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 2 frukost, 2 tvårättersmiddagar, entré till relaxavdelningen,  
3 luncher, besök, entréer och guidade visningar, bussresa
Tillval per person Enkelrum 600:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Boende Strand Hotell Borgholm
 



INLANDSBANAN
Svensk vildmark, Samecenter  

och S:t Annas underjordskyrka 

VI KÖR på morgonen norrut mot Östersund med ett lunchstopp längs vägen. På 
eftermiddagen kommer vi fram till Persåsen, strax utanför Östersund. Här blir det 
ett besök hos Wikners, ett familjeföretag som funnits i över 50 år. Här kommer vi få 
en visning i snickeriet och möjlighet att köpa konstverken Ägget och Tuppen desig-
nade av Lars Wikner. I Östersund checkar vi in på vårt hotell och samlas i hotellets 
restaurang för gemensam middag. Tidigt nästa morgon tar vi Inlandsbanan från 
Östersund till Vilhelmina. I lugnt tempo tar tåget oss genom en fantastisk natur 
med djurrika landskap där våra fyra rovdjur björn, varg, lodjur och järv lever. Under 
resan får vi höra intressanta berättelser om denna storslagna miljö. Vi kommer 
troligtvis att få se renar, älgar och med lite tur även ovanliga rovfåglar och ugglor. 
I Vilhelmina äter vi lunch och sedan fortsätter vi med bussen till Båtsuoj Samecen-
ter. Här får vi ta del av den samiska kulturen, se bosättningen och besöka renar. 
Vid den värmande elden i kåtan serveras vi kaffe med torkat renkött och vi får höra 
om samernas liv. Vi fortsätter till Arvidsjaur för att checka in på vårt hotell och äta 
gemensam middag.

Nästa dag börjar vi med att besöka S:t Annas underjordskyrka, 90 meter ner 
i Kristinebergsgruvan, där vi bland annat får se Kristusbilden som på 40-talet 
framträdde på bergväggen efter en sprängning. Intressanta berättelser och för-
middagsfika serveras. Färden går vidare till Lycksele där vi besöker Gammplatsen 
som med sina olika byggnader ger en bild av livet i lappmarken. Därefter fortsätter 
vi till Svansele och Vildmarksutställningen, ett av Sveriges största vildmarksmuse-
um. Över 600 uppstoppade djur presenteras i naturtrogna miljöer. Vildmarksmid-
dag; ren, älg och ädelfisk tillagad över öppen eld serveras. Vi åker sedan vidare en 
bit till innan vi stannar för natten. Dag fyra åker vi söderut genom den norrländska 
naturen och kommer så småningom ut till spektakulära Höga kusten. På kvällen 
är vi åter på hemorten med många fina minnen av djur, natur och kultur i bagaget. 

4 dagar Torsdag 19/8 2021
Pris 8 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 3 frukost, 7 måltider, Inlandsbanan Östersund–Vilhelmina,  
besök, entréer och guidade visningar, bussresa
Tillval per person Enkelrum 895:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Boende Clarion Hotel Grand Östersund, Hotell Laponia Arvidsjaur, Quality Stadshotell Skellefteå



NYHET!

Vårt vackert belägna boende Strand hotell Borgholm
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DET VACKRA  
BOHUSLÄN

Unik skärgårdsnatur och  
hällristningsområdet i Tanum

UPPTÄCK DET intagande vackra landskapet Bohus-
län! Härliga fiskelägen och en Lysekils-atmosfär 
som doftar Evert Taube. Det blir Uddevalla och Lyse-
kil, Kosteröarna och Tanumshede. Vi kör söderöver 
mot Uddevalla och på vägen väntar ett besök med 
guidad visning av Husaby biskopskyrka med torn 
från 1100-talet. Incheckning på hotell Bohusgården i 
Uddevalla. Middag i Ljungskile. 

Nu väntar tre dagar med spännande utflykter. Vi 
tar färjan över Gullmarsfjorden, med sin bländande 
skärgård, mot Lysekil med Gamlestaden och Havets 
Hus. Vi besöker det berömda hällristningsmuseet i 
Tanumshede. Hos handelsmannen Flink blir det för-
middagskaffe och sedan kör vi över Orust till Tjörn. 

Vi besöker Pilane gravfält och skulpturpark och det 
Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn med fina verk. 
Dag fyra väntar Kosteröarna. I hamnen ligger båten 
”Kosterö” och väl ombord hälsar vår smuggelkung 
oss välkomna och under spännande rövarhistorier 
stävar vi ut mot Kosterarkipelagen, till Ekenäs på Syd-
koster där vi går i land och serveras lunch på Kosters 
Rökeri. Efter denna trevliga skärgårdslunch sätter vi 
oss på Kostertåget som i sakta mak tar oss längs de 
idylliska vägarna till Kosters trädgårdar där vi får en 
guidad visning. Gemensamma middagar på kvällarna.

Hemresan på den femte dagen går genom det fa-
gra Dalsland längs den västra sidan av Vänern och vi 
stannar på trivsamt ställe för gemensam avslutnings-
lunch. Vi är tillbaka i Stockholm under kvällen, för-
hoppningsvis med bagaget fullt av sköna intryck! 

5 dagar Onsdag 28/7 2021
Pris 9 680:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 4 frukost, 7 måltider, färjor och 
broavgifter, besök och entréer enligt program, bussresa
Tillval per person Enkelrum 1 200:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Boende Bohusgården Hotell



HÖGA KUSTEN
Ulvön, Mannaminnne och  

High Coast Whisky

HÖGA KUSTEN är ett av Sveriges mest unika områden. 
Kombinationen av kustnära berg, djupa skogar och 
en aktiv skärgård är så speciell att UNESCO utnämnt 
Höga Kusten till ett Världsarv. Färden går längs Norr-
landskusten, vid lunchtid når vi Thailändska Pavil-
jongen, som byggts i minne av att kungen av Siam, 
Chulalongkorn, besökte platsen 1897 - på inrådan av 
sin värd kung Oscar II. Paviljongen är en smått otrolig 
syn, där den står - mitt i den norrländska naturen. Un-
der eftermiddagen tittar vi närmare på det märkliga 
Döda Fallet, som skapades 1796 och kör sedan till vårt 
hotell Hallstaberget i Sollefteå.

 Vi åker via Sandslån, ut mot Nordingrå där vi verk-
ligen får uppleva det genuina Höga kusten. Här finns 
idylliska fiskelägen som Norrfällsviken, Bönhamn 
och Barsta. Vi besöker Villa Fraxinus och museibyn 
Mannaminne i Häggvik, skapad av konstnären Anders 
Åberg. Vi upplever också ett par verkliga måsten – den 
vackra Skärgården och surströmming. I Docksta tar vi 
båten till Ulvöhamn och under den halvannan timme 
långa turen kan vi njuta av den vackra arkipelagen. På 
Ulvön vankas det en fin skärgårdsbuffé med diverse 
sill-, strömmings- och laxrätter. Gemensamma mid-
dagar på kvällarna. Dag fyra får vi sovmorgon, eller 
för den som önskar nyttja den fina Spa-anläggningen 
finns tid till detta. Därefter beger vi oss till High Coast 
Whisky för visning och provning. Efter serveras vi 
lunch innan vi tar den vackra hälsingekusten söderut 
mot Stockholm.  

4 dagar Torsdag 12/8 2021
Pris 9 590:- 
I resan ingår Del i dubbelrum med garanterad utsikt, 3 frukost, 
7 måltider, entré till  
SPA-avdelningen, färja till och från Ulvön, besök och entré till 
Mannaminne, villa Fraxinus  
samt Thailändska Paviljongen, whisky-provning, bussresa
Tillval per person Enkelrum 990:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Boende Hotell Hallstaberget



HÄLSINGLAND
Med Hälsingegårdar  
och svenskt hantverk



ÄVEN NÄSTA sommar styr vi kosan till Hälsing-
land och våra underbara Hälsingegårdar som andas 
svensk historia och skönhet. Denna uppskattade resa 
börjar med personlig guidning av Jan-Eric Berger i 
Trönö med Söderblomsgården och den välkända kyr-
kan intill. Ärkebiskopen och även akademiledamoten 
och fredspristagaren Nathan Söderbloms hem är en 
spännande plats. Vi far vidare till Växbo Lin, specialis-
ter på detta naturmaterial som håller i generationer 
och blir allt vackrare genom åren. En unik hantverks-
tradition, från linberedningens glansdagar till idag. 
Så landar vi i Järvsö. Orten är en riktig pärla i detta 
kulturlandskap – och vi bor på charmiga Pensionat 
Järvsöbaden. Familjeägt i generationer ända sedan 
1860-talet med eget spa, historia i väggarna och här-
liga middagar. En genuin, familjär miljö med person-
lig charm. Under vår resa blir det guidade visningar 
av flera Hälsingegårdar, däribland världsarvsgården 
Kristofers där vi bjuds lunch i skuggan av äppelträden 
i den vackra trädgården. Gårdarna som doftar både 
trä och svensk historia, vackert målade och väl om-
händertagna. Vi får också en stund att flanera på egen 
hand på Stenegård där vi finner både hantverksbuti-
ker, Världsarvscentrum och en fin trädgård inrymt. Vi 
ser förstås Sveriges största landsbygdskyrka, Järvsö 
Kyrka och Lill-Babs grav. Under dessa dagar njuter vi 
av goda, mestadels lokalproducerade måltider och de 
karaktäristiska Hälsingeåsarna.

3 dagar tisdag 3/8 2021 
Pris 5 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum, med tillgång till spaavdelning på 
Järvsöbaden, 2 middagar/5 rätters bufféer, 2 frukost, 2 lunch, 
guidade visningar och entréer, bussresa
Tillval per person Enkelrumstillägg 400:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Boende Järvsöbaden 
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ATLANTER- 
HAVSVEIEN

Genom Gudbrandsdalen och  
ett magiskt fjordlandskap

DENNA RESA tar oss med buss till den imponerande 
Atlanterhavsveien i det yttersta havsbandet och med 
båt på Geirangerfjorden, vattenfallen Friaren och De 
Sju Systrarna. Ett fascinerande minne för livet. 

Dag ett blir det tidig avresa mot Norge. Vi färdas 
västerut och gör stopp för kaffe och lunch. Via Arvika 
når vi den norska gränsen och så småningom Lille-
hammer, staden som stod värd för vinter OS 1994. Dag 
två fortsätter vi vår resa, mellan de höga bergstoppar-
na färdas vi i dalgången Gudbrandsdalen. Vi svänger 
av mot väster. Orter som Lom och Grotli passeras och 
vid Dalsnibba börjar färden ned mot fjorden. Snart är 
vi i Geiranger, en av Norges vackraste och mest fo-
tograferade platser. Därefter tar vi oss med vägfär-
jor längs fjordlandskapet till Molde där vi stannar för 
natten. Den tredje dagen bjuder på upplevelser både 
för magen och för ögat. I den lilla fiskebyn Bud gör 
vi lunchuppehåll och lockas av fiskrestaurangens be-
römda soppa! Sedan är det dags för Atlanterhavsveien 
som är över åtta kilometer lång och sträcker sig längs 
det yttersta kustbandet, över ett antal öar och broar.  
Vi fortsätter via Kristiansund till den tusenåriga sta-
den Trondheim där vi tar in på kvällens toppmoderna 
hotell. Gemensamma middagar på kvällarna.

Vi hinner med en kort tur där vi också får en glimt 
av Nidarosdomen innan vi kör mot Åre och lunch i den 
vackra fjällvärlden. Anrika Hotel Knaust i Sundsvall 
väntar med middag. Efter att ha fått lite sovmorgon 
dag fem kör vi söderut och svänger av för att äta lunch 
på ett trevligt ställe utefter den vackra Hälsingekusten.  

10 dagar Söndag 27/6 2021
Pris 10 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 4 frukost, 7 måltider, utflykter 
och entréer enligt program, vägfärjor, bussresa
Tillval per person Enkelrum 1 900:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Valuta på resmålet NOK
Boende Clarion Collection Hammer, Scandic Alexandra Molde, 
Clarion Hotel & Congress Trondheim, Elite Hotel Knaust 



LOFOTEN & NORD-
NORGES PÄRLOR
Med båttur i fjordlandskapet

DET ÄR en oförglömlig upplevelse att få blicka ut över 
de klarblå fjordarna med de mäktiga bergen som bak-
grund. På denna resa kommer vi att få se något av 
det bästa Norra Sverige och Nordnorge kan erbjuda, 
uppleva det vackra fjordlandskapet från vattnet och 
låta vår buss ta oss längre norrut än många någon-
sin varit. Första resdagen färdas vi längs en bra bit 
av den svenska Östersjökusten mellan Haparanda och 
Gävle. Kaffepaus vid en av Norrlandskustens vackra 
rastplatser. Vi kör sedan via Högakustenbron och på 
kvällen når vi Skellefteå och vårt hotell. Andra dagen 
passerar vi städer som Piteå, Luleå och Överkalix för 
att slutligen nå Kiruna där vi stannar för natten. Här 
får vi en guidad tur i Kiruna spännande gruva, LKAB:s 
Visitor Centre. En dag väntar en tjusig båttur mellan 
Stokmarknes och Svolvear, där vi har däcksplatser på 
Havila Voyages helt nya miljö- och passagerarvänliga 
fartyg! Ljuset här är magiskt och har lockat många 
konstnärer, bl.a. vår egen Lars Lerin. Båten tar oss 
ut på fjordarna – detta är en av Norges absolut vack-
raste platser med majestätiska berg och skriande 
havsfågelkolonier som några av Lofotenöarnas kän-
netecken. Vi kliver iland i Svolvaer där vi äter mid-
dag och får en god natts sömn. Dessa dagar får vi se 
orter som Henningsvaer, Kabelvåg och ta del av den 
mycket vackra Lofotenkatedralen. Vi besöker Bodö 
och den legendariska Saltstraumen, vi ser också den 
norra Polcirkeln. Tillbaka i Sverige; hotell och middag 
i Tärnaby och sedan genom de norrländska skogarna 
till Sundsvall och via den vackra hälsingekusten till 
Stockholm.

8 dagar Tisdag 6/7 2021 
Pris 16 480:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 7 frukost, 9 måltider,  
entréer och besök enligt program, båttur sträckan  
Sortland–Svolvaer, bussresa
Tillval per person Enkelrum 3 000:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Valuta på resmålet NOK
Boende Quality Hotel Skellefteå Stadshotell, Camp Ripan  
Kiruna, Thon Hotel Lofoten, Scandic Bodö, Tärnaby Fjällhotell,  
Elite Hotel Knaust Sundsvall

NORDKAP
Med Rovaniemi, Samecenter  

och Ishavskatedralen

FÖLJ MED oss på en spännande resa genom Finland 
där vi besöker Världsarvet Rauma, Rovaniemi och 
Samerna i Karasjok. En höjdpunkt blir Nordkapsklip-
pan med bedövande vacker utsikt över himmel och 
hav. En unik naturupplevelse. På resan tillbaka genom 
vårt vackra Sverige besöker vi Kiruna och Jokkmokk. 

Vi tar med vår buss över till Åbo där vi sedan sätter 
fart längs de finska vägarna. Under hela resan gör vi 
stopp för lunch och kaffe. Besöker Rauma, den fina 
”levande” trästaden och svenskstaden Vasa. Mid-
dagar tillsammans på kvällarna. Vi kör utmed Bot-
tenvikens kust upp till Kemi och mot tomtens fina 
Rovaniemi. Vi passerar Polcirkeln på vår väg och 
vidare till Saariselkä och vårt hotell. Resan går in i 
Norge och mot Karasjok. Här besöker vi Samecen-
tret och sedan mot Nordkapsklippan – en oförglöm-
lig afton. Vi följer den vackra Porsangerfjorden, även 
på färja på fjorden. Altamuseet med hällristningar. 
Tromsö med vidunderliga vyer! Färjeturer på väg mot  
Ishavskatedralen. Söderut igen, strålande sköna vyer 
hela vägen! Utmed Torneträsk mot Kiruna, på vägen 
Jukkasjärvi kyrka och altartavlan av Bror Hjort. Vi 
passerar Ishotellet. Gemensam middag och på kväl-
len bildspelet av Sven Hörnell. Därefter via Jokkmokk 
och Arvidsjaur, Jokkmokks Tenn och givetvis ett stopp 
vid Polcirkeln. I Båtsuoj samecenter får vi lunch ser-
verad i kåtorna. Vår lokalguide berättar om det samis-
ka livet. Vi bor sista natten i Skellefteå innan vi styr sö-
derut via Burträsk och den vackra Norrlandskusten. 
Hemma i huvudstaden mot kvällen.  

9 dagar Torsdag 22/7 2021
Pris 16 980:-
I priset ingår Del i dubbelrum/utsideshytt, 8 frukostar,  
10 måltider, båtresa med Viking Line Stockholm-Åbo, färjor 
Olderdalen–Lyngseidet, Svensby–Breikvikeidet, tunnelavgift på 
Mageröya, filmvisning Samecentret Karasjok, inträde/visning 
Båtsuoj Samecenter, Alta museum, inträde, film och certifikat 
till Nordkappshallen, inträde Ishavskatedralen & Sven Hörnells 
bildspel, besök Santa Claus Village, Isnetoften, bussresa
Tillval per person Enkelrum 3 500:-
På/Avstigning Stockholm/Viking Line terminalen kl.20.00
Valuta på resmålet NOK och Euro
Boende Ravintola Raahen, Holiday Club Saariselkä, Scandic 
Honningsvåg, Thon Hotel Alta, Thon Hotel Polar Trömsö,  
Camp Ripan Kiruna, Quality Hotel Skellefteå

 

NORDEN
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GNISTRANDE JULRESA  
TILL BERLIN 

Julmarknader och operabesök 

SKÖNA VINTERDAGAR i denna kulturellt pulserande stad med biljetter till vinterns 
aktuella operaföreställning på Deutsche Oper, och julklappshandel i ett strålande 
upplyst Berlin. 

Vi tar vår fina buss och kör under dagen västerut mot Göteborg. Vi stannar för 
lunch på lämpligt ställe längs vägen. Den fina färjan avgår mot Kiel på kvällen och 
det blir gemensamt julbord ombord. 

Efter en härlig frukost ombord rullar vi av båten och sätter full fart mot Berlin, 
dit vi kommer under eftermiddagen. Vi checkar in på vårt fyrstjärniga hotell, belä-
get alldeles intill Domen. Kvällen tillbringar ni på egen hand i storstaden Berlin. 
Eller varför inte ta en promenad med vår kunniga reseledare?  

Morgonen efter avnjuter ni hotellfrukost i egen takt. Med dagen fri besöker ni på 
egen någon av de härliga julmarknaderna, Gendarmenmarkt – på Berlins kanske 
allra vackraste torg i Mitte, och marknaden på stora tjusiga Alexanderplatz. Båda 
på bekvämt gångavstånd från hotellet. Det finns givetvis också möjlighet till mu-
seibesök för den som så önskar. På kvällen samlas vi för att gemensamt ta oss till 
Deutsche Oper och uppleva magnifika Falstaff av G Verdi – en unik upplevelse!

Efter en lugn morgon och riklig frukost tar vi farväl av Berlin för den här gången 
och kör direkt upp till Kiel. Här ser vi till att det finns tid att inhandla flytande varor 
m.m. på CITTI-MARKET. Nöjda med dagens inköp rullar vi ombord på vår bekväma 
färja, där vi avnjuter fartygets trerätters-meny tillsammans. 

Väl på svensk mark kör vi genom vårt vackra land och på vägen tillbaka till vår 
huvudstad blir det trivsam lunch innan vi skiljs åt på Cityterminalen på sena ef-
termiddagen. Förhoppningsvis med det inre bagaget fyllt av Berlins vackra ljus i 
decembermörkret och skön musik klingande i bakgrunden.  

 

5 dagar Torsdag 26/11 2020
Pris 12 980:-
I resan ingår Båtresa Göteborg–Kiel– Göteborg, del i dubbelrum/hytt, utsideshytt mot tillägg
4 frukost, 4 måltider, operabiljett (föreställning namnges senare på hemsidan), besök  
julmarknader, reseledare, bussresa
Tillval per person Enkelrum/hytt 3 500:-, utsideshytt 500:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se 
Valuta på resmålet Euro
Boende The Westin Grand Hotel, Berlin



OPERA & MUSIKRESOR

MOZART PÅ 
NORRLANDSOPERAN
Sundsvall och Umeå i vinterskrud



LÅT OSS pigga upp i vintermörkret med en glimrande fin resa till tjusiga Sundsvall 
och björkarnas stad Umeå. Vi tar bussen från Stockholm och med trevliga stopp 
för lunch och kaffe längs vägen når vi Sundsvall på eftermiddagen. Här blir det en 
stadsrundtur med milsvid utsikt från Södra Stadsberget. Middag på kvällen på vårt 
mycket centralt belägna hotell, imponerande Knaust. I en byggnad från 1891 ligger 
detta anrika hotell som är vida känt för sin vackra marmortrappa och magnifika 
spegelsal. Dagen därpå fin resa längs kusten upp till Umeå. Vi checkar in på tjusiga 
Scandic Plaza. Vi bänkar oss sedan på matinén av Mozarts Don Giovanni på fina 
Norrlandsoperan. Har vi tur får vi under kvällen stifta bekantskap med någon eller 
några av artisterna.

Dagen därpå tar vi vår fina buss och kör söderut. Det bär hemåt med trivsam-
ma, vackra stopp; Höga Kustenbron som bjuder på storslagna vyer, och sedan via 
Enånger. Färdledare blir Johan Molander, mångårig medarbetare som biträdande 
regissör vid Kungliga Operan i Stockholm och tillika kulturciceron. Vi glider in på 
Cityterminalen framåt kvällskvisten.

3 dagar Fredag 12/3 2021
Pris 5 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum inkl. frukost, 2 middag, 2 lunch, operabiljett, reseledare, bussresa
Tillval per person Enkelrum 400:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Boende Hotel Knaust i Sundsvall, Scandic Plaza i Umeå

NY- 
PREMIÄR

Vackert landskap vid Porjus, Jokkmokks Kommun
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SAVONLINNA  
OPERAFESTIVAL

La Traviata, Carmen och ångbåtstur 

FÖLJ MED vår kunniga ciceron Johan Molander på vår 
spännande resa till Operafestivalen i Savonlinna.  

Vi tar vår buss med oss över Östersjön till Helsing-
fors, klassiskt svenskt smörgåsbord på båten och 
härlig frukost innan vi rullar iland och styr kosan ge-
nom genom Finland mot Tertti Herrgård utanför Mik-
keli där en lunch väntar oss. Vi kör sedan via ett skönt 
landskap till Savonlinna och vårt lite enklare men 
mycket centralt belägna Summer Hotel Tott. Middag 
på egen hand. På kvällen ser vi premiären av festi-
valens första föreställning, Verdis La Traviata. Dagen 
därpå finns det tid att ta en liten kort promenad till 
Salutorget och kanske ta en kopp kaffe eller bara se 
sig kring. På förmiddagen tar vi sedan ångbåten S/S 
Paul Wahl till Punkaharju, där det blir lunch ombord. Väl 
framme besöker vi en konstnärsateljé och det går också 
att inhandla något, för den som önskar, och få en skön 
stund i trädgården. Bussen hämtar oss och vi far tillbaka 
i de vackra omgivningarna till Nyslott/Savonlinna i god 
tid för middag på egen hand och därefter aftonens före-
ställning Bizets Carmen. 

Dagen efter är bussen framkörd efter tidig frukost 
och vi kör syd-österut mot den ryska gränsen och sen 
guidas vi under vägen och styr vi kosan i full fart mot 
Helsingfors. Lunch på egen hand längs vägen.

Sedan åker vi ombord på VikingLines fatryg som 
ska ta oss tillbaka till Stockholm igen. Ombord blir det 
à la carte middag. Sedan finns tid att ta del av under-
hållning och eventuell shopping för den som önskar. Ef-
ter en frukost till havs anländer vi så till vår huvudstad 
på morgonen och vi skiljs åt vid terminalen, förhopp-
ningsvis med många sköna musikaliska- och natur-
upplevelser i bagaget.

 

5 dagar Söndag 4/7 2021
Pris 16 950:-
I resan ingår Tvåbäddshytt (utsides) ink lyxfrukost/dubbelrum, 
4 frukost, 4 måltider, 2 operabiljetter, besök och guidning enligt 
program, reseledare, bussresa
Tillval per person Enkelrum/hytt 2 500:-, Lyxhytt 1 600:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Valuta på resmålet Euro
Boende Summer Hotel Tott Savonlinna



ÖSTRA FINLANDS 
PÄRLOR

Ekmans klassiker med Nya Valamo 
kloster och opera i Savonlinna 

UPPLEV OPERA i världsklass i staden Savonlinna/Ny-
slott, naturskönt beläget på holmar och uddar. Den 
gamla borgen erbjuder fantastisk akustik då ljudet re-
flekteras med hjälp av de massiva stenväggarna. Vår 
rundresa i Finland börjar med stopp i universitetssta-
den Jyväskylä där en stor del av stadens byggnader 
är ritade av Alvar Aalto. På eftermiddagen kommer vi 
fram till dagens slutmål, Kuopio i Savolax. Staden är 
säte för ärkebiskopen i Finlands ortodoxa kyrka och 
här väntar guidad tur på stadens ortodoxa kyrkomu-
seum, Riisa. Efter frukost dag tre fortsätter vi genom 
det fagra finska sjölandskapet till Heinävesi där nya 
Valamo kloster ligger, här blir det guidad tur på klos-
tret. Sedan väntar traditionell operafestival i den ståt-
liga borgen, i år med biljetter till den mycket populära 
Rossinis ”Barberaren i Sevilla” I Savonlinna bor vi 
på det lite enklare men mycket centralt belägna Sum-
mer Hotell Tott. På den fjärde dagen åker vi längs den  
7 km långa natursköna rullstensåsen Punkaharju 
som skär igenom sjön Saimens vattensystem, når 
under eftermiddagen Imatra och vårt hotell, nära den 
ryska gränsen, vars fors är en betydande turistattrak-
tion. Dag fem gör vi ett besök i skalden Johan Ludvig 
Runebergs hem i Borgå och därefter lunch på egen 
hand innan hemfärd med fartyg från Helsingfors.  
Ombord äter vi gemensam middag i a la carte mat-
salen. Varmt välkomna till denna omtyckta resa! 

6 dagar Tisdag 13/7 2021
Pris 13 980:-
I resan ingår Tvåbäddshytt (utsides) ink lyxfrukost/dubbelrum, 
5 frukost, 5 måltider, biljett till operaföreställningen, entréer 
och besök enligt program, bussresa
Tillval per person Enkelrum/hytt 1 500:-, Lyxhytt 1 500:-
På/Avstigning Se www.ekmanresor.se 
Valuta på resmålet Euro
Boende Cumulus City Keskusta Kuopio, 
Rantasipi Imatran Valtionhotelli, 
Summer Hotel Tott Savonlinna 



ÖSEL OCH OPERA 
Operafestivalen på Ösel  

TILLSAMMANS ÅKER vi till Estland och Ösel, den större  
ön i landets sköna övärld!  Där finns en stolt tradition 
av sång och musik och Operafestivalen i Ösels största 
”stad” Kuressaare är en stor begivenhet som lockar 
artister och publik från när och fjärran. Under 2021 
års festival ges Puccinis Madama Butterfly som ingår 
i vårt program. Färdledare och kulturciceron är Johan 
Molander, mångårig medarbetare som biträdande re-
gissör vid Stockholmsoperan. Festivalen ger också 
Donnizettis Lucia di Lammermoor och den föreställ-
ningen kan av den intresserade beställas mot tillägg.

Vi tar båten till Tallinn med ett klassiskt svenskt 
smörgåsbord innan man kan ta del av fartygets utbud 
av underhållning och shopping. Väl framme fortsät-
ter färden med vår egen fina buss och vi guidas under 
vägen ner genom det sköna estniska landskapet. På 
vägen äter vi en trevlig herrgårdslunch på vår väg mot 
Kuressaare. En kort överfart med färjan så är vi på 
Ösel. I Kuressaare bor vi på anrika hotell Arensburg 
och på kvällen ges Lucia di Lammermoor.

Dagen därpå blir det guidad rundtur och vi bekan-
tar oss med Kuressaare och Ösels olika besöksmål och 
landmärken, exempelvis meteoritkratern i Kaali. Det blir 
också gemensam lunch. På aftonen ser vi Madama But-
terfly invid den gamla borgen.

Dagen efter tar vi bussen mot den medeltida staden 
Tallinn och på vägen blir det ett trevligt besöksmål.  
På fartyget blir det á la carte som avslutningsmiddag 
och en trivsam sista afton på vår resa. Vi ankommer 
på morgonkvisten till Stockholm, det blir en fin frukost 
på båten och sedan skiljs våra vägar vid terminalen i  
Värtahamnen.

5 dagar Onsdag 21/7 2021
Pris 14 480:-
I resan ingår Del i tvåbäddshytt/rum, 4 frukost, 4 måltider, 
operabiljett Madama Butterfly, besök och guidning enligt  
program, reseledare, bussresa
Tillval per person Enkelrum/hytt 600:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se 
Valuta på resmålet Euro
Boende Arensburg Boutique Hotel & Spa, Tallink Silja



OPERA & MUSIKRESOR
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EUROPA & ÖVRIGA VÄRLDEN

SÖDRA AFRIKA
Med Victoriafallen, Kapstaden,  

Safari och vinprovning 

UNDER DENNA fantastiska resa får vi uppleva något 
av det bästa i Södra Afrika. Överväldigande vacker  
natur, god mat och högklassiga hotell. Vi besöker ett 
av världens mest spektakulära vattenfall, Victoriafal-
len, en dramatisk gräns mellan Zambia och Zimbab-
we. I Botswana åker vi på Safari i Chobes Nationalpark 
i öppna Land Rovers med chans att få se några av dju-
ren i ”The Big Five”. Här finns möjlighet till hänförande 
djur- och naturupplevelser och kulinariska högtids-
stunder. Vi besöker några världsberömda vingårdar 
och provar viner. Vi bekantar oss med Kapstaden, med 
sitt berömda Taffelberg, kåkstäder och pingviner på 
Godahoppsudden. Under resans sista dagar tar vi vår 
buss och styr kosan mot Hermanus och vindistriktet 
Walker Bay via den vackra kusten. Hermanus som är 
känt för sina valar som simmar in i bukten under peri-
oden augusti-november. Har vi lite tur så kanske vi ser 
några! Vi besöker Sumaridge Estate där vi får plocka 
fram våra smaklökar för vinprovning på gården. Där-
efter reser vi vidare till Moggs Country Cookhouse där 
vi äter gemensam lunch. Under eftermiddagen når vi 
Franschoek där vi stannar för natten. Här gör vi re-
sans sista vinprovning och avslutar med middag på 
någon av de exklusiva gårdarna. Gemensamma akti-
viteter varvas med tid för egna upplevelser. Under vår 
resa har vi med oss en engelsktalande lokalguide med 
anknytning till Sydafrika och kunnig om landets histo-
ria. Såklart har vi också med oss vår svensktalande 
färdledareunder hela resan.

10 dagar Fredag 24/9 2021
Pris 49 800:- (max 20 personer)
I resan ingår Flyg t/r Stockholm-Victoriafallen med Ethiopian 
Airlines som ingår i Star Alliance, Flyg Victoriafallen-Kapsta-
den med South African Airlink, 7 nätter på förstklassiga hotell/
lodger, 7 Frukostar, 6 noga utvalda måltider, Safaritur, entré 
och besök på Victoriafallen, Vinprovningar, Stadsrundtur i 
Kapstaden, Besök på Godahoppsudden, Taffelberget, svensk 
färdledare, engelsktalande lokalguide och samtliga transpor-
ter enligt program.
Tillkommer per person Enkelrum 5 500:- (mycket begränsat 
antal), visum ca 600:-, vaccinationer – kontakta din husläkare
På/Avstigning Arlanda Flygplats, Stockholm
Valuta på resmålet Rand och USD
Boende (med reservation för ändringar)  
Kingdom Hotel, SunSquare City, L’Ermitage

 

HÄRLIGA BRASILIEN 
Säkra äventyr, São Paulo  
och Copacabanas stränder   

 

FÖLJ MED på en upplevelseresa till det okända Brasi-
lien! En fantastisk natur- och kulturfylld resa som kan 
bli ett minne för livet. Resan börjar med flyg via Por-
tugal till Brasilien och vårt första stopp blir São Paulo 
med sina 21 miljoner invånare, som trots sin storlek 
är en förvånansvärt grön stad med världens största 
stadspark, Ibirapuera. Vi får också uppleva kusten 
och den charmiga hamnstaden Paraty, dit vi gör en 
spännande utflykt, här blir det båt- och jeeptur i den 
tropiska naturen där vi beskådar vattenfall, flora och 
fauna. Besöker ett brännvinsdestilleri där vi provsma-
kar ”cachaça”, det lokala brännvinet. Vi reser vidare 
till Minas Gerais, regionen där vi ska besöka världs-
arvsstaden Ouro Preto, som också betyder svart guld 
och staden ligger mitt i det forna gulddistriket. Mysiga 
Tiradentes, en av de bäst bevarade koloniala städerna 
i Brasilien. Därefter väntar kanske resans höjdpunkt 
– Rio De Janeiro, en av de vackraste städerna på jor-
den! Staden har 6 miljoner invånare som också kall-
las Cariocas, precis som ordet för dans. Här väntar 
Copacabanas strand, Rios ”favelas” eller kåkstäder 
och Corcovado, det 710 meter höga berg med den be-
römda Kristusstatyn Cristo Redentor. 

13 dagar Fredag 19/11 2021
Pris 49 980:- 
I resan ingår Flyg t/r Stockholm–Brasilien, 10 nätter del i dub-
belrum, 10 frukostar, 10 noga utvalda måltider, stadsrundturer, 
båttur i Paratys skärgård, Jeep-tur i djungeln, cachaça-prov-
ning, besök vid Ponte Altas kaffefarm, biljett till ångloket Maria 
Fumaça, besök på Sockertoppen, Corcovado, Kristusstatyn och 
Favelas, färdledare, lokalguide och samtliga transporter.
Tillkommer per person Enkelrum 9 980:-, Business tillägg 
På/Avstigning Arlanda Flygplats, Stockholm
Valuta på resmålet Real
Boende Blue Tree Premium Paulista, Porto Imperial  
Solar do Rosario, Villa Allegra, Hilton Copacabana 

ITALIENS GULDKORN 
Verona, Valpolicella, Amarone  

och Gardasjön

PÅ DENNA ljuvliga resa till Verona och Gardasjön tar vi 
oss genom frodiga landskap och praktfull bebyggelse 
till något av det bästa Italien kan erbjuda. Härliga vin-
gårdsbesök i Valpolicella och de skönaste historiska 
miljöer man kan tänka sig. Med färja från Göteborg 
åker vi över till Tyskland och orten Wurzburg. Under 
eftermiddagen dag tre når vi Verona, där vi stannar i 
fyra nätter.

Här blir det intressant stadsrundtur i staden med 
enastående historia. Senare kör vi till det frodiga vin-
distriktet Valpolicella. Vinprovning hos Roberto Mazzi 
och på kvällen gemensam middag. På vår femte dag 
blir det flera vingårdsbesök och tillika provningar i 
Valpolicella området som lockar med över 350 vingår-
dar. Godset Tenute Ugolini, ett tidigare kloster, Cantina 
Carlo Meroni, gården som härstammar från 1700 talet, 
med fantastisk Amarone. Dagen därpå kör vi genom 
vackert landskap till den smaragdgröna Gardasjön, 
Italiens största insjö. Det blir vinprovningslunch innan 
vi återvänder till Verona och kvällen är fri. Vi lämnar 
Verona tidig morgon. Vi håller bubblande Prosecco-
provning på vägen mot Innsbruck och Bad Mergent-
heim med övernattningar. Därefter blir det färja från 
Kiel som under nästföljande dag når Göteborg. Den 
tionde dagen når vi Stockholm igen under eftermid-
dagen.

10 dagar Fredag 23/4 2021, torsdag 21/10 2021 
Pris 19 480:-
I resan ingår Båtresa t/r, del i tvåbäddsrum/utsideshytt,  
9 frukost, 8 måltider, 5 vinprovningar, olivoljeprovning,  
besök och entréer enligt program, bussresa
Tillval per person Enkelrum/hytt 3 900:- 
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Valuta på resmålet Euro
Boende Stena Line, Maritim Hotel Wurzburg,  
Best Western Hotel Firenze Verona,  
Hotel Grauer Bär Innsbruck, 
Best Western Premier Park Hotel Bad Mergentheim
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ADVENT, JUL & NYÅR

FIRA JUL PÅ  
HALLSTABERGET

Julfrid och spa 

VI BJUDER in till en tindrande julhelg i 
underbar norrländsk miljö i vintervack-
ra Sollefteå och Hotell Hallstaberget. 
Beläget med vackra natursköna vyer 
över Ångermanälven och dess höga berg 
och dalgångar. Fyra dagar med trivsamt 
traditionellt julfirande i lugn miljö med 
tillgång till spa och relax, där luften är 
mättad av doften från kryddig glögg 
och stearin. Du ser de vackra dukade 
borden, fyllda med julens delikatesser. 
Julgranen glittrar och julmusiken spe-
lar svagt. En dag gör vi vid intresse en 
trevlig dagstur till någon av områdets 
många utflyktsmål. Här har du möjlig-
het att njuta av storslagen natur. Varmt 
välkomna till en skön och god jul!

 
4 dagar Onsdag 23/12 2020
Pris 7 850:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 3 frukost,  
välkomstglögg & lussebullar, 1 Julbord,  
1 Julbordslunch, 1 buffélunch, 2 trerätters fest-
buffé, entré Hallsta Sky Spa & Relax, bussresa
Tillval per person Enkelrum 600:-
På/Avstigning Se www.ekmanresor.se
Boende Hotell Hallstaberget 

 

HJALMARS  
JULSPEKTAKEL 

på Bruksteatern  
i Breven i vinter! 

”HJALMARS SMÄLLKARAMELL” bju-
der på skrattsalvor i mängder med Pe-
ter Flack och Marie Kühler med flera, 
och en utvilad Hjalmar i högform! En 
SMÄLLKARAMELL för hela tjocka släk-
ten, med julsångerna du minns och de du 
inte visste fanns! Livemusik av och med 
Stephan Bergs revy-orkester. I anslut-
ning till föreställningen äter vi en härlig 
trerätters måltid på Brevens Bruk.

1 dag Fredag 30/10 2020, torsdag 19/11 2020
Pris 1 790:-
I resan ingår Teaterbiljett matiné, trerätters 
måltid inkl. kaffe, bussresa
På/Avstigning Se www.ekmanresor.se

ADVENTSKONSERT  
I BLÅ HALLEN 
och julkryssning 

FÖLJ MED på en vintermysig julresa! 
Strålande vacker Adventskonsert i Blå 
Hallen, vi har bästa platser, med en av 
Skandinaviens främsta körer och sång-
solister under ledning av Bo Aurehl.  
Därefter kör vår buss oss till Viking- 
terminalen och M/S Viking Cinderella 
och vi kryssar till Mariehamn, det blir 
julbord och en trivsam kväll på båten.

2 dagar Söndag 29/11 2020
Pris 1 890 :-
I resan ingår Konsertbiljett kl. 14.00 Blå 
Hallen, bussanslutning Blå Hallen – Viking 
Terminalen, båtresa M/S Cinderella t/r,  
del i tvåbädds-utsideshytt, Julbord inklusive  
öl/vin/vatten, frukostbuffé
Tillval per person Enkelhytt 200:-
På/Avstigning Se www.ekmanresor.se

NORA JULMARKNAD
FÖLJ MED oss till den lilla trästaden i 
Bergslagen som bjuder på härlig jul-
stämning - julbasar och hästskjutsar, 
hantverksförsäljning på både gator och 
innergårdar men också konserter i kyr-
kan. Här finns också Göthlinska går-
den, ett vackert trähus/museum från 
1800-talets slut. Passa på att köpa hem 
något gott till julbordet från matmark-
naden! Julbord äter vi på trevliga Åkerby 
Herrgård i restaurang Cupolen. Nora 
julmarknad är en riktig klassiker som 
alltid är lika populär så här gäller det att 
boka i tid!

1 dag Lördag 5/12 2020
Pris 1 460:- 
I resan ingår Besök på julmarknaden, Julbord 
på Åkerby Herrgård, bussresa 
På/Avstigning Se www.ekmanresor.se

SKULTUNA  
& WESTERQWARN 

I ÖVER 400 år har Skultuna skapat fö-
remål med högsta kvalitet och suverän 
tidlös design. Vi besöker deras Fabriks-
butiker för julklappshandel och just den-
na dag är det också julmarknad! Färden 
går sedan till Åsby för julbordets behov 
av både ost, korv, kött & vilt. Det blir där-
efter julbord på Westerqvarn i Kolbäck, 
med allt vad därtill hör. En fin vinterdag 
för alla sinnen. 

1 dag Lördag 21/11 2020
Pris 980:-
I resan ingår Besök på Skultuna Fabriks-
butiker med julmarknad, besök på Åsby  
Kött & Vilt, Julbord på Westerqwarn, bussresa 
På/Avstigning Se www.ekmanresor.se

LUCIAKONSERT 
i Uppsala Domkyrka

MOT UPPSALA beger vi oss för att inta ett 
fantastiskt julbord på anrika Eklundshof. 
Här möts vi av egenkryddad glögg på 
gårdsplanen runt mysiga öppna eldar. 
Sedan står julbordet uppdukat i båda 
matsalarna, Mässen och Markan, här 
finns många av de klassiska julbords-
rätterna där allt är gjort från grunden. 
Sedan är det dags för höjdpunkten – Lu-
ciakonserten i Uppsala Domkyrka, Sve-
riges rikshelgedom. Under sju århund-
raden har miljontals människor sökt sig 
hit. Domkyrkan som ligger i hjärtat av 
Uppsala är så praktfull och den största 
i Norden. Under de höga och mäktiga 
gotiska valven kommer julsångerna att 
ljuda skönt. Därefter hemåt mot Stock-
holm under kvällen. 

1 dag Söndag 13/12 2020
Pris 1 590:-
I resan ingår Julbord på Eklundshof,  
Luciakonsert i Domkyrkan, bussresa
På/Avstigning Se www.ekmanresor.se

JULMARKNAD 
i Lübeck

FÖLJ MED till Tyskland och känn in jul-
stämningen! I den nordtyska hamnsta-
den Lübeck, finns under november och 
december en julmarknad utöver det 
vanliga. Med både medeltida marknader 
och de lite nyare finns det något för alla. 
Julstämningen hittar vi på Rådhustor-
get, där de gamla byggnaderna förgyller 
den redan vackra marknaden. På de tys-
ka julmarknaderna har mat och dryck 
en dominerande roll och här sprider sig 
härliga dofter av Bratwurst, Glühwein 
och andra läckerheter. Självklart besö-
ker vi också CITTI Stormarknad för in-
köpen inför jul. Bor gör vi på TT-Lines 
fartyg på ut och hemresa. 

3 dagar Söndag 6/12 2020 
Pris 2 980:-
I resan ingår Del i tvåbäddsinsideshytt, färja 
Trelleborg–Travemünde t/r, 2 frukost, 2 målti-
der, besök på julmarknaden i Lübeck, bussresa
Tillval per person Enkelhytt 500:-,  
Utsideshytt 200:-
På/Avstigning Se www.ekmanresor.se













NYÅRSFIRANDE 
 på Stadsberget med vinpaket  
& champagne på tolvslaget

VÄLJ EN underbart avspänd, lyxig och 
trivsam nyårshelg med oss på fantas-
tiska Hotell Södra Berget i Sundsvall. 
Vi kommer upp den 30 december för att 
kunna njuta av hotellets exklusiva Spa 
avdelning Vida Vyer. Här får du uppleva 
en fantastisk utsikt över norrländska 
skogar, berg och hav och kan hämta ny 
kraft, energi och inspiration. En här-
lig nyårssupé på hotellets restaurang, 
dans till liveorkester och med cham-
pagne i glaset firar vi sedan in det nya 
året vid tolvslaget! Vakna sedan till en 
utsökt frukost och börja året med bad 
och spa. Omgivningarna är vackra och 
inbjuder till en vinterpromenad för den 
som känner sig hågad. På nyårsdagen 
kör vi åter mot Stockholm. 

3 dagar Onsdag 30/12 2020
Pris 6 780:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 2 frukost,  
middag, 3-rätters nyårssupé inkl. vinpaket,  
2 lunch, tillträde till Spaavdelningen, bussresa
Tillkommer per person Enkelrum 900:-
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen
Boende Södra Berget, Sundsvall 

 





16

Vi finns på telefon 08-15 95 75    
BOKA PÅ WWW.EKMANRESOR.SE    FÖLJ OSS GÄRNA PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM @EKMANRESOR

VI VILL FÖRVERKLIGA DIN DRÖMRESA! 
Vår ambition är att ta dig med till platser du inte varit tidiga-
re eller kanske till just ditt favoritställe. Vi arbetar oavbru-
tet med att hitta de bästa alternativen för dina önskemål. 
En resa med oss är en positiv upplevelse utöver det van-
liga och våra påhittiga och kunniga reseledare, guider och 
chaufförer får dig att trivas som fisken i vattnet. Att utgå 
från resenären och göra resan till en behaglig och avkopp-
lande upplevelse har alltid varit en självklarhet för oss. 

Missa inte våra spännande arrangemang i framtiden! 
Anmäl din e-post genom att e-posta info@ekmanresor.se, 
besöka www.ekmanresor.se eller ringa 08-15 95 75.

VIKTIGT ATT VETA
Våra resor utgår ifrån Stockholm och Arlanda. Möjlighet 
till anslutning från Dalarna, Hudiksvall, Gävle, Uppsala 
och hela Mälardalen till subventionerat pris. På vissa re-
sor går det att även ansluta längs vägen till respektive 
resmål. På samtliga av våra utlandsresor är det obligato-
riskt med giltigt pass.

På våra resor måste man fysiskt klara av att kliva i och ur 
bussen på egen hand. Därför är det viktigt att meddela oss 
eventuella rörelse- eller funktionshinder. Du vet väl om 
att du alltid kan förboka din favoritplats på bussen mot en 
avgift: flerdagarsresor 500:- och endagsresor 200:-.

Avresetider och datum kan komma att ändras, aktuella 
uppdateringar finns att läsa på vår hemsida. Vi reserverar 
oss för eventuella ändringar avseende priser och upplägg 
med hotell, restauranger och arrangörer. Även flygtider, 
färjetider, skatter och valutor ligger utanför företagets 
kontroll och ansvar. Bokade resor är garanterade det pris 
som gällde vid bokningstillfället.

GRUPPRESOR
EGEN GRUPPRESA. Är ni en större grupp som fyller en 
egen buss väljer ni ett eget datum som passar er. Utöver 
utbudet i vår katalog skräddarsyr vi gärna paket efter era 
specifika önskemål. Kanske önskar ni ett eget datum på 
en specifik resa eller en annan destination? Välkommen 
med en förfrågan! För er som bokar egen buss erhålls 
grupprabatt. Ring för information.

DEL I RESA. Är ni en mindre grupp som inte fyller upp en 
buss kan ni boka det antal resenärer som passar er på 
önskat datum. 

PÅ- OCH AVSTIGNING. Sker vid Cityterminalen Stockholm. 
Är ni fler än 25 personer hämtar vi gärna upp vid gemen-
samt ställe i Stockholmsområdet. Vid färre antal med 
önskemål om påstigning från annan ort hjälper vi givetvis 
till med prisförslag.

KONTAKT OCH INFORMATION
Resor och gruppresor: 08-15 95 75, www.ekmanresor.se
Bokning av enbart buss: 08-16 59 33, www.ekmanbuss.se

EKMAN
RESOR
Både nära och lite längre bort!

WWW.EKMANRESOR.SE WWW.EKMANBUSS.SE WWW.EKMANRESOR.SE

ÅK
 KLIMATSMART 

– ÅK BUSS!

DIN RESA VÅR PASSIONEUROPA

EKMAN ALPIN I  
VAL DI FIEMME

Skidåkning i Italien

VI UPPREPAR förra årets succé och åker även denna 
gång till Val di Fiemme. Beläget i nordöstra Italien och 
omgivet av fantastiska berg med högklassig skidåk-
ning. Här finns det 140 km pist i alla svårighetsgrader 
att utforska, ett 40-tal pister och ett 20-tal liftar samt 
flera fina längdspår att åka i. Vi bor centralt i den my-
siga lilla staden Cavalese, bara några hundra meter 
från liften, men med skidbussen utanför dörren kan vi 
också ta oss till de övriga skidsystemen i området.  Vårt 
hotell La Roccia drivs och ägs av den härliga familjen 
Gilmozzi, där hela familjen är engagerad i verksamhe-
ten. Frun i huset är ansvarig för den helt nyrenoverade 
SPA-anläggningen, den ena sonen har hand om köket 
där man lagar mat från grunden med lokala råvaror 
och de andra två barnen har ansvar för hotellet och 
bokningarna. Middagarna intar vi gemensamt på hotel-
lets restaurang. Vi påbörjar vår resa vid lunch tid och 
ankommer under kvällen Trelleborg och TT-Lines färja 
med sköna hytter som under natten tar oss över till 
Rostocks hamn. Därefter fortsätter bussfärden genom 
Tyskland och Österrike för att under sen kväll nå Italien 
och Cavalese. Nu följer sex dagar med fantastisk skid-
åkning och god mat. Dag 8 åker vi skidor hela dagen och 
intar därefter en enklare avslutningsmiddag på hotellet 
innan vi påbörjar vår hemfärd via Rostock, Gedser och 
Helsingborg. Vi beräknar nå Stockholm vid midnatt dag 9.

COSTA BRAVA 
– VANDRING,  

BARCELONA OCH 
GODA DRYCKER

Vandringsresa eller solsemester 
med Direktbuss

ÅK KLIMATSMART  med buss tillsammans med oss till 
Costa Brava. Välj mellan solsemester med halvpension 
eller unik vandringsresa. Vandringsprogrammet erbju-
der ett urval av Kataloniens guldkorn; härliga vand-
ringsturer med hänförande vyer och fina natur- och 
kulturupplevelser! Förutom södra Costa Bravas om-
givningar med den fantastiska botaniska trädgården 
MariMurtra, blir det en djupdykning in i surrealisten 
Salvador Dalís fantastiska Teater Museum i Figueras. 
Vi besöker också Kataloniens svar på Venedig, Empu-
riabrava. Vi ser den fascinerande och vackra staden 
Barcelona, härlig stadsvandring för att uppleva ett ur-
val av Barcelonas sevärdheter såsom Olympiahamnen 
och Gaudís arkitektur. Därefter väntar en härlig baskisk 
pintxos lunch tillsammans. Vi njuter av en av kustens 
vackraste vandringar fram till den pittoreska byn Calel-
la de Palafrugell och turen avslutas med ett besök i den 
trivsamma medeltida byn Pals. Vi åker på härlig båttur 
längs med den vilda kusten till Tossa de Mar, romar-
nas Turissa. Besöker La Villa Vella , den gamla staden. 
Detta och mycket mer hinner vi med under våra tio da-
gar tillsammans. Utfärderna leds av Carmen Rios, vår 
svensktalande guide, sedan många år boende på Costa 
Brava. Carmen är en del av EkmanResors stora familj, 
och att besöka henne är en riktig fröjd

10 dagar Fredag 23/10 2020, fredag 7/5 2021 
Pris Sol och bad med halvpension: 9 850:-,  
med Vandringsprogram inklusive luncher: 14 950:- 
I resan ingår Bussresa t/r till Costa Brava, båtresa Helsing-
borg-Helsingör/Rödby-Puttgarden t/r, del i dubbelrum, 
6 frukost, 10 måltider, vandringsprogram, reseledare
Tillval per person Enkelrum 1 600:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Valuta på resmålet Euro
Boende Hotel Alba Seleqtta





SPORTLOV 
I ITALIEN

V. 9 2021

HÖSTLOV
V. 44 2020

PÅSKLOV
V. 14 2021

Johan Ekman tillsammans med ägaren av La Roccia,  
Herr Gilmozzi

Två av EkmanResors fenomenala reseledare  
poserar stolt framför Ekman 29

Vi på kontoret!

9 dagar Fredag 26/2 2021
Pris 14 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum/hytt med halvpension, båtresor 
t/r, bagageplats för 1 par skidor/snowboard samt resväska max 
22 kilo, entré till hotellets SPA-anläggning, 6 dagars Skipass 
med tillhörande förmåner, bussresa
Tillval per person Enkelrum 2 000:-,  
heldagsutlfykt Sella Ronda 70 Euro
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Valuta på resmålet Euro
Boende La Roccia, www.hotellaroccia.it


