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ÅK KLIMATSMART – ÅK BUSS  
Verona ligger ca 2 064 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)
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DIN RESA VÅR PASSION

DIN RESA VÅR PASSION!
 

Johan Ekman, VD och grundare av EkmanResor 1st Bussness Class.
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SOMMAREN SOM LIGGER BAKOM OSS BLEV RIKTIGT FIN OCH VI HAR FÅTT IVÄG RESOR både nära och lite längre bort, nu i dagarna har 
vi just kommit hem från både Skagen och Champagne. 

Med den bra sommaren och hösten i ryggen satsar vi nu framåt! Vi har tar upp flera klassiker som gåsmiddagen nu i november, Jokk-
mokks marknad i vinter, ABC och Holland till våren samt Sydafrika till hösten 2022. Vi satsar även på nya resmål. Nu i november besöker 
vi tre julmarknader på en och samma resa, Kiel, Celle och Hildesheim där vi även bor två nätter. Vi möter vackra Loiredalen i vår och lite 
längre fram gör vi en ny-tappning av vår så populära resa till norra Italien. 

Naturligtvis kommer vi fortsatt följa Folkhälsomyndighetens restriktioner, så du som har längtat lika mycket som vi efter att kunna resa 
igen ska kunna göra det så tryggt som möjligt. Vi rengör och spritar våra bussar somr edan i grunden är rymliga. Vi fortsätter också att 
erbjuda våra populära munskydd.

Varmt välkomna ombord, Sverige och snart även världen väntar på oss.

Johan Ekman och Vännerna på EkmanResor 1st Bussness Class 

ÅK
 KLIMATSMART 

– ÅK BUSS!

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 
person tur och retur. Kontakta oss för mer information!

Vi ser premiären på Wermland Opera! Sid 6
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JUL 2021

SKULTUNA & WESTERQVARN
Messingsbruk och julbord  

I ÖVER 400 år har Skultuna skapat föremål med högsta kvalitet och suverän tidlös 
design. Vi besöker deras Fabriksbutiker för julklappshandel och annat fyndande! 
Här kan du finna de riktigt unika julklapparna... Färden går sedan till Åsby för jul-
bordets behov av både ost, korv, kött & vilt. Vi besöker även Åsby Trädgårdar som 
ligger intill. Det blir därefter julbord på Westerqvarn i Kolbäck, med allt vad därtill 
hör. Mätta och belåtna rullar vi sedan hemåt. En fin vinterdag för alla sinnen. 

1 dag Lördag 27/11
Pris 980:-
I resan ingår Besök på Skultuna Fabriksbutiker och Messingsbruk, Åsby Kött&Vilt, Åsby Trädgår-
dar, julbord på Westerqvarn i Kolbäck, bussresa
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 10:00

HJALMARS 
JUSPEKTAKEL

Revy och 3rätters på 
Brevens bruk 

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

1 dag Torsdag 18/11
Pris 1 780:-
I resan ingår Teaterbiljett matiné, 3rätters 
måltid ink kaffe, bussresa  
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
10:00

 

VI SLÅR ihop två favoriter! En riktig heldag i vår huvud-
stad med guidad tur, lunch på EkmanResors eget smult-
ronställe samt stämningsfull Luciakonsert i Blå Hallen! 
 
Vi startar turen med att åka mot Äppelviken som staden köpte 
i början av 1900-talet. I Bromma stadsdelsområde är flera om-
råden bebyggda med kolonilotter, smalhus, småhus och villor. 
Det finns även äldreboenden, tidigare sjukhusområden samt 
bevarade grönområden. Många förändringar sker vid de gamla 
industri- och arbetsplats-områdena, Beckomberga, Råcksta, 
Mariehäll, Solna strand, Sundbyberg och Solna.  



LUCIAKONSERT I 
UPPSALA DOMKYRKA
Med julbord på Sven Dufva

MITT PÅ dagen åker vi mot Uppsala 
och klassiska Sven Dufva. Här väntar 
ett hemlagat julbord med bland annat 
chark, havets läckerheter och ett stort 
efterrättsbord! Vår sittning avrundas 
kring 16:30, då vi mätta och belåtna 
åker den korta biten till ståtliga Upp-
sala Domkyrka för en stämningsfull 
Luciakonsert. Medverkar gör Uppsala 
domkyrkas flickkör, Collegium Can-
torum. VI beräknas vara tillbaka på Ci-
tyterminalen ca 19:00.

1 dag Söndag 12/12
Pris 1 480:- 
I resan ingår Traditionellt julbord på Sven 
Dufva, luciakonsert i Uppsala Domkyrka, 
bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
12:30

ADVENTSKONSERT I BLÅ HALLEN OCH  
DET NYA STOCKHOLM VÄSTRA

Med adventskonsert och lunch

1 dag Söndag 28/11
Pris 1 480:- 
I resan ingår Guidad visning av auktoriserad Stockholmsguide, busskaffe 
med bröd, lunch på EkmanResors favoritställe, adventskonsert i Blå Hal-
len.
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 09:30

NYHET!

TRE LÄNDER PÅ TRE 
DAGAR

med julmarknad på Tivoli
  

FÖLJ MED på en härlig kryssning där vi 
får njuta av både Oslo och Köpenhamn. 
Vi tar bussen från Stockholm till Oslo, 
väl ombord på färjan låter vi oss smaka 
av den härliga julbuffén och tar del av 
fartygets nöjesutbud. 
Stärkta av frukostbuffén åker vi iland 
i Danmark och besöker Tivolis härliga 
julmarknad! I denna häftiga miljö kän-
ner vi julstämningen medan vi strosar 
bland stånden. Mot eftermiddagen är 
vi tillbaka på båten för middag och färd 
mot Oslo dit vi ankommer på morgonen 
dag 3. Vi får tid att se Oslo innan färden 
mot Stockholm tar vid. 

3 dagar Söndag 5/12
Pris 3 480:-
I resan ingår Del i insides tvåbäddshytt, båt-
resa Oslo-Köpenhamn T/R, 2 frukost, 2 midda-
gar, entré Tivoli julmarknad, bussresa  
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
06:00
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HÖST OCH JUL 2021

GÅSMIDDAG PÅ RÖSTÅNGA
Vandalorum, Bosjökloster och Kosta Boda

VÄLKOMMEN ATT ta del av den festliga högtiden Gåsagille 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 Nackarpsdalens bokskog.

På morgonen dag ett reser vi söderut. Färden går till trakterna kring Värnamo där 
vi besöker Vandalorum konst och design museum och få en härlig lunch tillsam-
mans. Vi åker vidare till Röstånga Gästgivaregård som blir vårt hem under två nät-
ter. Vi bjuds på en välkomstdrink och därefter väntar middagen. 

Efter frukost dag två kör vi till ståtligt Bosjökloster där vi hör om klostrets och slot-
tets snart tusenåriga historia, färgstarka personer som levt och verkat här, och 
hur de idag underhåller och förvaltar platsen. Efter en guidad visning äter vi lunch 
tillsammans innan vi återvänder till Röstånga Gästgivaregård där ni har tid på egen 
hand fram tills kvällen.
På kvällen är det så dags för resans höjdpunkt - vi firar Mårten Gås enligt tradi-
tionens alla regler. Det serveras svartsoppa, knaperstekt gås och äppelkaka med 
vaniljsås. Det blir en kväll du sent ska glömma!

Resans sista dag gör vi ett besök på Kosta Boda, ett av världens främsta varu-
märken inom glas och glaskonst. Här ska vi besöka deras galleri, ta in de vackra 
bilderna och undersöka behärskningen som satts i de små och större glasbitarna. 
Här serveras vi också lunch innan vi påbörjar sista etappen mot Stockholm, dit vi 
kommer framåt kvällen.

3 dagar Fredag 5/11 2021
Pris 5 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 2 frukost, 5 måltider varav en gåsmiddag, entrér och guidade 
visningar, bussresa
Tillval per person Enkelrum 400:-
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen kl. 08.00, Södertälje Syd kl. 08.30, E4:an söderut
Boende Röstånga Gästgivaregård
 

JULMARKNAD I HILDESHEIM 
Julmarknader i Celle, Hildesheim och Kiel

NJUT AV den vackra gamla Hansastaden Hildesheim med korsvirkeshus och kom i 
riktig julstämning tillsammans med oss! Vi besöker även julmarknaden i Celle och 
Kiel på denna julmarknadskavalkad! 

Dag 1
På förmiddagen rullar vi västerut i vår komfortabla EkmanBuss och anländer Gö-
teborg mot eftermiddagen och rullar ombord på Stena Line. Kvällen avnjuts med 
en dignande julbuffé och båtens underhållsprogram. Vi finner oss till rätta i våra 
bekväma hytter medan båten ångar på mot Kiel.  
Dag 2
Vi njuter av en härlig frukostbuffé innan vi kör av och sätter kurs söderut. Vi pas-
serar bland annat Hamburg och Hannover på dom tyska vägarna, innan vi anländer 
Celle och resans första julmarknad. Vi spenderar eftermiddagen i marknadsvim-
let, där lunch intas på egen hand. När vi känner oss redo rullar vi sista biten till 
Hildesheim och checkar in på fashionabla Van der Valk Hotel, som ligger centralt 
i staden alldeles intill torget. Mer centralt än så kan man inte bo! Vi äter middag 
tillsammans innan vi tackar för kvällen.
Dag 3
Hela dag 3 disponerar ni på egen hand. Hotellets fantastiska läge vid torget mitt i 
centrum gör att vi lätt når julmarknaden och butikerna men också kyrkorna och de 
intressanta museerna. Man kan när som helst gå in och värma sig och vila benen 
för att sen ge sig ut på stan igen. De väldoftande stånden bjuder upp smaklökarna 
till dans, och julstämningen infinner sig ordentligt. Middagsalternativen är många, 
och givetvis står EkmanResors personal till förfogande för tips eller sällskap. 
Dag 4
Efter en stärkande frukost sätter vi kurs norrut. Vi stannar för klassiskt bussfika 
under förmiddagen, innan vi kring lunchtid anländer Kiel och resans sista julmark-
nad. Den som vill kan även fynda på CITTI PARK bordershop innan vi mot sen efter-
middag rullar ombord på färjan och finner våra hytter. Vi samlas och äter middag 
tillsammans resans sista kväll, därefter disponeras kvällen på egen hand.
Dag 5
Vi äter ordentligt frukostbuffé och packar ihop väskorna. På vägen mot Stockholm 
stannar vi för gemensam avslutningslunch och når under eftermiddagen Stock-
holm. 

5 dagar Torsdag 25/11
Pris per person 6980:-
I resan ingår Färja T/R Göteborg-Kiel, del av dubbelrum på centralt hotell i Hildesheim, 4 frukos-
tar,  4 måltider, bussresa
Tillval per person Enkelrum 2300:- , utsideshytt: 300:- 
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 10.30. För anslutning, se information på www.ek-
manresor.se
Boende Van der Valk Hotel, Stena Line

 



NYHET!

Vi bor på Rötånga Gästgivaregård. 
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HÖST OCH JUL 2021

NYÅR PÅ DÖMLE HERRGÅRD
Elegant nyår i herrgårdsstil

VI ÅKER till Värmland för en härlig nyårshelg i äkta Herrgårdsmiljö. Dömle Herr-
gård med dess fina natur ger goda möjligheter för fina vinterpromenader, avslapp-
nande SPA-stunder och kulinariska upplevelser. 

Vi sätter kurs västerut på nyåraftonens förmiddag, stannar för en bensträckare 
innan vi på eftermiddagen anländer Dömle Herrgård. Vi checkar in och byter om till 
nyårskvällens skrud, och gör oss redo för en riktig helkväll! 6rätters nyårsmeny, 
live-band, nyårsskål, dans och hummer-vickning står på schemat detta oförglöm-
liga nyårsfirande!

Nyårsdagen vaknar vi upp och njuter av känslan att inte behöva passa några tider 
- en typisk nyårsdag. Dagen spenderas i herrgårdens SPA, längs något promenad-
stråk i närheten eller för den riktigt hurtige; kanske i gymmet? Herrgårdsfrukost, 
lunch och 3rätters middag serveras på hotellet. 

2022 års andra dag välkomnar vi med herrgårdsfrukost och fri förmiddag. Vi sam-
las för en avslutningsbrunch innan vi återigen rullar mot huvudstaden dit vi ankom-
mer sen eftermiddag. 

3 dagar Fredag 31/12
Pris per person 7 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 2 herrgårdsfrukostar, 6rätters nyårsmiddag, hummer-vickning, 3 
måltider, 1 brunch, bussresa
Tillval per person Enkelrum 600:-
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 10.00. För anslutning, se information på www.
ekmanresor.se
Boende Dömle Herrgård



FIRA JUL PÅ HALLSTABERGET 

Julstämning och avkopplande SPA

VI BJUDER in till en tindrande julhelg i underbar norrländsk miljö i vintervackra 
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 spelar svagt. Här har du möjlighet att njuta av storslagen natur.

Varmt välkomna till en skön och god jul!

4 dagar Torsdag 23/12
Pris per person 7980:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 3 frukostar, Välkomstlögg och lussebullar, julbord, jullunch, 1 buf-
félunch, 2 st 3-rätters festbuffé, entré till Hallsta Sky Spa och Relax, bussresa
Tillval per person Enkelrum 600:-
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 08.00
Boende Hallstaberget

 

JULSHOPPING I LUBECK
Marsipanens huvudstad

   
VI FÖRESLÅR en härlig julresa till Lübeck! Vi kör till Trelleborg där vi rullar om-
bord på TT-line. Kvällen avnjuts med en dignande buffé ombord.  Efter en god natts 
sömn och frukostbuffé rullar vi av i Travemünde och kör den korta biten till Lübeck. 
Vi besöker CITTI Market för diverse inköp och därefter blir det en Marsipanshow 
där vi själva få vara kreativa och göra våra egna marsipanfigurer. Resten av dagen 
njuter vi av julmarknaden. Framåt sen eftermiddag kör vi mot färjeläget där vi rull-
lar ombord TT-line för middag, trevlig samvaro och en skön natts sömn. Resans 
sista dag börjar med frukostbuffé innan vi kör hem igenom Sverige.

3 dagar Söndag 5/12
Pris per person 2 980:-
I resan ingår Del i insideshytt, 2 frukostar, 2 måltider, bussresa
Tillval per person Enkelrum 500:-
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 10.30. För anslutning, se information på www.
ekmanresor.se
Boende TT-line 

NYHET!
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VINTER OCH VÅR 2022

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 vackert belägna hotell Södra Stadsberget i 
Sundsvall som väntar med middag.

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

6 dagar Torsdag 3/2 2022
Pris 12 480:-
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 Cityterminalen 07:00. Se information på www.
ekmanresor.se
Boende Quality Hotel Skellefteå Stadshotell,  
Camp Ripan Kiruna, Hotell Laponia Arvidsjaur,  
Södra Stadsberget  



EURYDIKE PÅ 
WERMLAND OPERA

Opera och Dömle Herrgård

WERMLAND OPERA följer upp publiksuccén L’Orfeo 
med den nyskrivna operan Eurydike. I operan L’Orfeo 
fick vi följa Orfeus öde och kamp ned till underjorden 
för att hämta hem sin älskade hustru Eurydike som 
hastigt och oväntat dött. I denna nya operasatsning 
Eurydike, återges samma berättelse fast från Eury-
dikes perspektiv. Det är en historia som spänner från 
högsta lycka till djupaste sorg, från glädje till förtviv-
lan.
10/3 PREMIÄR! Efter lunch rullar vi ut från Cityter-
minalen i Stockholm med kurs mot Karlstad. I vanlig 
ordning gör vi ett spännande stopp på vägen innan vi 
lagom till middagen anländer Karlstad. Vi avnjuter en 
härligt 3rätters innan vi tar plats i salongen och ridån 
går upp… Vi har en spektakulär opera-kväll framför 
oss med allt vad det innebär! 
Efter föreställningen är klockan sent slagen. Vi kör 
raka spåret till Dömle Herrgård för en god natts sömn. 
Morgonen efter vaknar vi upp och ser det vackra land-
skapet i dagsljus – en fröjd för ögat! Vi har fri förmid-
dag med herrgårdsfrukost och SPA-upplevelser. Det 
finns möjlighet till promenader, men också ett besök 
på gymmet för den hurtige! Vi äter lunch i Herrgården 
innan vi sätter kurs mot Stockholm dit vi anländer sen 
eftermiddag.
3/4 Matiné! Under förmiddagen rullar vi ut från City-
terminalen i Stockholm med kurs mot Karlstad. I van-
lig ordning gör vi ett spännande stopp på vägen innan 
vi lagom till middagen anländer Karlstad. Vi äter lunch 
tillsammans innan vi tar plats i salongen och ridån går 
upp… Vi har en spektakulär opera-eftermiddag fram-
för oss med allt vad det innebär! 
Efter föreställningen kör vi raka spåret till Dömle 
Herrgård där 3rättersmiddag väntar. Här kan vi sam-
tala om eftermiddagens alla intryck, medan kvällen 
smyger sig på. Morgonen efter vaknar vi upp till herr-
gårdsfrukost och SPA-upplevelser. Det finns möjlig-
het till promenader, men också ett besök på gymmet 
för den hurtige! Kring lunchtid rullar vi hemåt, med 
stopp för lunch. 

2 dagar PREMIÄR! Torsdag 10/3 2022, Söndag 3/4 2022 
Pris 3 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum, operabiljett, herrgårdsfrukost, 2 
luncher (OBS 10/3 endast 1 lunch), 3rättersmiddag, tillgång till 
SPA, bussresa
Tillval per person Enkelrum 400:-
På/Avstigning Se information på www.ekmanresor.se
Boende Dömle Herrgård 



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 kon-
strunda i trakterna kring Falköping där många ateljé-
er 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 ser-
veras på Påskafton och trerätters middag på Påskda-
gen. 
Annandag påsk lämnar vi Knistad och planerar en 
sväng till Hornborgasjön där vi hoppas tranorna är 
kvar, innan färden går mot Stockholm. På vägen blir 
det gemensam lunch och vi är i huvudstaden på sena 
eftermiddagen. 

4 dagar Fredag 14/4 2022 
Pris 7 980:-
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 900:-
På/Avstigning Cityterminalen 10:00. Se information på www.
ekmanresor.se
Boende Knistad Herrgård 

EkmanBuss flexibussitets nyaste tillskott Ekman 44
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VÅR 2022

Johan Ekman, VD och ägare EkmanResor 1st Bussness Class 
är också utbildad sommelier.  

Foto: Hans Philip Ekman

ABC
Alsace, Bourgogne och  
Champagne & Chablis

VI RESER till Europas finaste vindistrikt och fyller da-
garna med god mat, vin och kultur. Vi träffar människ-
or bakom vinet och besöker gårdar som sällan öppnar 
dörrarna för turister.
Vi tar Stena Lines fartyg från Göteborg mot Kiel. Efter 
frukost ombord fortsätter resan ner genom Tyskland. 
Under resan pratar vi tyska viner och stannar för lunch 
i höjd med Münster.  Efter en lång dag checkar vi in på 
vårt övernattningshotell och sedan väntar gemensam 
middag. Efter frukost rullar bussen vidare mot Frank-
rike och staden Epernay. Här äter vi sen gemensam 
lunch på den lokala restaurangen La Banque. Efter 
lunch gör vi resans första besök på ett av områdets 
champagnehus. Vi åker sen sista biten till Reims, där 
vi stannar två nätter på vårt enkla men mycket cen-
tralt belägna hotell. Här kommer vi under dagarna två 
besöka flera champagnehus av olika karaktär, även de 
mindre kända för gemene man. 
På resan femte dag fortsätter vi mot Bourgogne och 
den charmiga staden Beaune. Vi har nu tre innehålls-
rika dagar vi ska fylla med smakupplevelser! Det blir 
en härlig kompott av franska delikatesser och äventyr. 
En av vingårdarna vi besöker är Brocard i Chablis. Un-
der dagarna två besöker vi ytterligare vingårdar, stora 
som små. Vi hinner även med ett besök på Cassisium. 
Där tillverkas Cassis som då det blandas med Bour-
gogne Aligoté blir den dryck vi kallar Kir – tillsam-
mans med champagne blir det Kir Royale. Naturligt-
vis missar vi inte rundvandring och senapsprovning på 
Edmond Fallot La Moutarderie. 
Mot slutet av veckan säger vi adjö till Beaune för den 
här gången. På vägen hinner vi med en avstickare till 
den mysiga lilla staden Riquewihr i regionen Alsace, 
där vi gör resans sista vinprovning. Framåt sena kväl-
len når vi Tyskland och i höjd med Frankfurt checkar 
vi in på vårt övernattningshotell där middag väntar.  
Efter frukost dag nio fortsätter färden genom Tysk-
land och framåt eftermiddagen når vi Kiel och vår 
väntande färja som ska ta oss tillbaka till svensk mark 
igen. Ombord på båten låter vi oss väl smaka av farty-
gets à la carte-middag och spenderar senare natten i 
våra hytter innan vi når Göteborg.

10 dagar Torsdag 31/3 2022, Fredag 7/10
Pris 19 680:-
I resan ingår Del i dubbelrum/insideshytt, båtresa Kiel–Göte-
borg t/r, 9 frukostar, 6 måltider, vinprovningar och besök enligt 
program, reseledare, bussresa 
Tillval per person Enkelrum/Enkelhytt 3 500:- , utsides 
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 10.30. För anslut-
ning se www.ekmanresor.se
Valuta på resmålet Euro
Boende Stena Line, Best Western Hotel Centre Reims, Ibis 
Beaune Centre, Leonardo Aachen, övernattingshotell på vägen 
hem (ej klart vid pressläggning)



HOLLAND 
Blomster och trädgärdar

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. Detta år med unikt besök på Flo-
riade Expo, som endast sker var 10e år! 
Vi tar nattfärjan från Göteborg till Tyskland. Middag 
tillsammans ombord. Efter härlig sjöfrukost åker vi 
längs den holländska gränsen och vi åker längs den 
tre mil vackra, imponerande Nordsjövallen. Något att 
stanna och fotografera! Vi checkar in på vårt 4stjär-
niga hotell i närheten av Haag och spenderar kvällen 
på egen hand. Nästa dag börjar vi med ett besök på 
Keukenhof, världens största blomsterpark. Miljoner 
blomsterlökar i hundratals färger och former. Här 
finns slingrande stigar, porlande bäckar, fridfulla 
dammar och ett blomsterhav. Egen tid i parken. På 
eftermiddagen åker vi in till Amsterdam för en klas-
sisk kanaltur! Genom de trädkantade kanalerna ser 
vi stadens unika gavelhus och vackra broar. Därefter 
egen tid för shopping och kultur, innan vi far hem till 
hotellet igen. 
En tidig frukost och så är det dags för det årliga färg-
sprakande Blomstertåget, magnifika vagnar med 
blomsterprakt och fantasi. Varje år tar detta praktfulla 
tåg sig fram den 42 kilometer långa sträckan mellan 
Noordwijk och Haarlem. Därefter beger vi oss till Flo-
riade Expo 2022, trädgårdsutställningen som endast 
sker var 10e år! Under Floriade kan du se holländska 
trädgårdsutställare, nationella och internationella 
utställare som strävar mot att göra våra städer roli-
gare, livligare och mer hållbara. Det är ett firande av 
gröna lösningar och hållbar teknik för framtiden. Efter 
denna minst sagt unika upplevelse åker vi till hotellet 
för att smälta dagens intryck. 
Efter frukost sista dagen lämnar vi hotellet och kör 
genom det färgglada och vackra landskapet mot Tysk-
land. Längs vägen stannar vi för gemensam lunch. 
Middag på färjan och kvällen är fri att spendera som 
man önskar. Frukost ombord innan vi fortsätter mot 
Stockholm som vi når under eftermiddagen.

6 dagar Onsdag 20/4 2022
Pris 12 980:-
I resan ingår Båtresa Göteborg–Kiel t/r, Del i tvåbäddshytt/ 
rum (insideshytt), 5 frukost, 6 måltider, utflykter enligt pro-
gram, bussresa
Tillval per person Enkelrum/hytt 2900:-. Utsideshytt 600:-
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 10.30. För anslut-
ning se www.ekmanresor.se
Valuta på resmålet Euro
Boende Stena Line, Van der Valk Hotel Gouden Leeuw



LOIREDALEN
Möt våren i Loiredalen



VAD SÄGS om att fira in våren i vackra Loiredalen? 
Området runt det mittersta avsnittet av floden Loire i 
centrala Frankrike är en vin-dal med många arkitek-
toniskt intressanta slott. Vi reser med 1st Bussness 
Class via Göteborg till Kiel, där vi sedan tar vägen förbi 
Hamburg och Bremen till den trevliga staden Maast-
richt. Här bor vi en natt samt hinner med en vinprov-
ning innan resan tar oss via Reims och slutligen Tours 
i hjärtat av Loiredalen. Här har vi hela 3 dagar med 
utflykter till vackra trädgårdar, spektakulära slott och 
mysiga vinkällare. Vi får tid att verkligen uppleva den 
franska idyllen under dessa lugna dagar innan vi åter-
igen sätter kurs norrut. Vi bor en natt på slottet Cha-
teau de Namur, beläget i centrala Belgien. Även här 
planeras ett besök på vingård samt fritid att uppleva 
den fantastiska naturen. Under resans dag 9 anländer 
vi Kiel och kör ombord på Stena Line, där vi över den 
gemensamma middagen reflekterar över alla intryck 
Loiredalen givit oss denna resa. 
 

10 dagar Fredag 6/5 2022
Pris 19 480:-

Resans detaljer är ännu inte bekräftade då svarstiderna dröjt 
till följd av pandemin. Pris och slutgiltiga detaljer kommer 
inom kort finnas på EkmanResors hemsida. Vid intressean-
mälan, ring eller mejla EkmanResor.
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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. Naturligtvis 
går det även att ansluta längs vägen till respektive res-
mål. På samtliga av våra utlandsresor är det obligatoriskt 
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. 

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!

Två av EkmanResors fenomenala reseledare  
poserar stolt framför Ekman 29

Vi på kontoret!

DIN RESA VÅR PASSION
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OBERAMMERGAU
I Luthers fotspår, slott och tyska världsarv

FÖJ MED oss på en unik och historisk resa. Passionsspelen i Oberammergau uppfördes första gången 1634 och 
anordnas vart 10:e år. Även om själva spelen har moderniserats så är det ännu levande tablåer från Gamla Tes-
tamentet och scenerna från Nya Testamentet som i stort behållit sitt ursprungliga skick. Vi besöker Sanssouci-
palatset i Potsdam samt bor en natt i Luthers hemstad Wittenberg på vägen ner mot södra Tyskland. Staden 
andas historia och här finner vi bland annat Luthers och Melanchthons gravplatser. Givetvis får vi guidning i denna 
intressanta stad!
Vi spenderar två nätter i Oberammergau och upplever Passionsspelen! Spelen tog sin början på 1600-talet som 
ett löfte från stadens invånare. Om Gud skonade staden från den fasansfulla pesten som härjat i flera år skulle 
invånarna framföra Jesu lidande, död och uppståndelse var 10:e år. Deras bön hördes och 2022 spelas den 42:a 
upplagan av Passionsspelen. Vi bor 4-stjärnigt mitt i staden och äter gemensamma middagar.
På resans 5:e dag besöker vi slottet Linderhof för guidad rundvisning. Det är det minsta av tre slott som byggdes av 
kung Ludvig II av Bayern, även känd som den galne kung Ludwig. Natten spenderas i Rothenburg, innan vi dagen 
efter fortsätter norrut till Eisenach. Här besöker vi nästa slott, Wartburg, som sedan 1999 är listad som ett världs-
arv. Slottet, eller snarare borgen, ligger naturskönt på ett mindre berg, med fantastisk utsikt. Vi får rundvandring 
även här innan vi på kvällen anländer ”silverstaden” Goslar för härlig 3-rättersmiddag tillsammans. Denna gamla 
kejsarstad vid foten av Harzbergen hade sin glansperiod för över 500 år sedan och flera sevärda byggnadsverk 
påminner om tiden. Den pittoreska stadskärnan som är välkänd som ett av Tysklands världsarv, omringas delvis 
av en mur med portar och torn. Hemresan går via Kiel och vår väntande färja som ska ta oss över till svensk mark 
igen. 

8 dagar Torsdag 15/9 2022
Pris 19 480:-   



Begränsat antal platser! Se mer info på EkmanResor.se

GRUPPER & FÖRENINGAR - SE HIT!

NI VET VÄL OM ATT VI ANPASSAR OCH SKRÄDDARSYR RESOR FÖR ER 
GRUPP/FÖRENING?
 
EkmanResor 1st Bussness Class tar gärna emot förslag och önskemål från er grupp eller förening. Vi anpas-
sar, skräddarsyr och kvalitetssäkrar er resa, från frö till blomma. Ni som grupp är såklart varmt välkomna på 
våra ordinarie avgångar, är ni över 25 personer har ni möjlighet att få egen buss. Vi kan även hyra ut komfort-
buss med fantastiska chaufförer om ni vill lägga upp en resa på egen hand. 

Tveka inte att höra av er för just Er resa - både nära och lite längre bort! 


