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DIN RESA VÅR PASSION

DIN RESA VÅR PASSION!
VI SER FRAM MOT ATT VÄLKOMNA ER OMBORD!
Vi tar Er både nära och lite längre bort. Nu i dagarna har vi just kommit hem från passionsspelen
i Oberammergau och i slutet av oktober åker vi
återigen till Champagne.
Med den fantastiska sommaren i ryggen satsar vi
nu framåt! Vi har precis rekryterat en ny medarbetare till kontoret, Viveca Mattiasson, med lång
och bred erfarenhet från branschen. Dessutom
har vi precis flyttat in i mer ändamålsenliga lokaler
i Frihamnen, precis intill våra bussar. Håll utkik i
mejlen efter inbjudan till inflyttningsmingel!
På resfronten fortsätter vi med flera klassiker
som gåsmiddagen nu i november, julmarknader i
norra Tyskland, Jokkmokks marknad i vinter, Holland till våren samt vår nygamla resa
Tyska Vinvägen.

Johan Ekman med team

ÅK
KLIMATSMART
– ÅK BUSS!

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)

INNEHÅLL
3
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JUL 2022

Julmarknad i Hildesheim
Advent i Kosta Boda NYHET!

Johan Ekman, VD och grundare av EkmanResor 1st Bussness Class.

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!

VINTER 2023

Nyår på Orbaden NYHET!
Norrlands Vildmark

HÖST 2022

ABC
Mårten Gås

Foto: Kristian Pohl för Zap

Varmt välkomna ombord!
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VÅR 2023

Transdansen NYHET!
Påsk på Knistad Herrgård
Blomstertåget i Holland
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Vi ser Amsterdams kanaler i vår. Sid 7

NYHETER VÅREN 2023
Vi besöker Kosta Bodas fina julmarknad. Sid 4

Nora Julmarknad
Skultuna & Westerqvarn
Julbord på Furusunds Värdshus
Adventskoinsert i Blå Hallen
Julkonsert i Uppsala Domkyrka
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AIDA på Wermland Opera NYHET!
Tyska Vinvägen NYHET!
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GRUPPER OCH FÖRENINGAR

Information
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Foto: Kristian Pohl för Zap

Vi finns på telefon 08-15 95 75
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MÅRTEN GÅS

ABC

Alsace, Bourgogne,
Champagne & Chablis

Vandalorum, Bosjökloster och Kosta Boda

VI RESER tillsammans till Europas finaste vindistrikt och fyller dagarna med god
mat, vin och kultur. Vi träffar människor bakom vinet och besöker gårdar som sällan öppnar dörrarna för turister.
Resans första dag susar vi genom ett höstligt Sverige för att på eftermiddagen nå
Göteborg och gå ombord på Stena Lines fartyg mot Kiel. Dag 2 fortsätter resan ner
genom Tyskland. Vi pratar tyska viner och stannar för lunch i höjd med Münster.
Efter en lång dag checkar vi in på vårt fina övernattningshotell strax utanför Aachen
och sedan väntar gemensam middag.
Dag 3 rullar bussen vidare mot Frankrike och staden Epernay. Här äter vi 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
under dagarna kommer besöka champagnehus av olika karaktär, även de mindre
kända för gemene man. Bor gör vi på det lite enklare men mycket centralt belägna
Best Western Hotel Centre Reims.
På resans femte dag fortsätter vi mot Bourgogne och den charmiga staden Beaune. Vi har nu tre innehållsrika dagar vi ska fylla med smakupplevelser! Det blir en
härlig kompott av franska delikatesser och äventyr. Några av våra besöksmål under dagarna i Bourgogne blir vingårdarna Jean-Marc Brocard, Château Meursault
och Cassisium. Här tillverkas Cassis som då det blandas med Bourgogne Aligoté
blir den dryck vi kallar Kir – tillsammans med champagne blir det Kir Royale. Vi
hinner också med rundvandring och senapsprovning på anrika 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. Via Tyskland tar vi oss upp mot färjan och låter oss
smaka av fartygets buffet på resan hem.

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. I år bor
vi på gemytliga Brösarps Gästgifveri och SPA som ligger vackert vid porten till det
fagra Österlen.

10 dagar Torsdag 20/10 2022, fredag 21/4 2023, fredag 6/10 2023
Pris 21 980:I resan ingår Del i dubbelrum/insideshytt, båtresa Göteborg-Kiel t/r, 9 frukostar,
6 måltider, vinprovningar och besök enligt program, reseledare, bussresa
Tillval per person Enkelrum/hytt 3 500:- , utsideshytt 500:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 10:30
Valuta på resmålet Euro
Boende Leonard Horel Aachen, Best Western Hotel Centre Reims, Ibis Beaune
Centre, Best Western Plus Hotel Steingarten Giessen, Stena Line

På morgonen reser vi söderut. Färden går till Värnamo där vi besöker Vandalorum
konst och design museum och avnjuter en härlig lunch tillsammans. Vi åker vidare
till Brösarps Gästgifveri som blir vårt hem under två nätter. Här väntar en härlig
trerättersmiddag innan vi tackar för dagen.
Efter frukost dag två kör vi till ståtliga Bosjökloster där vi hör om klostrets och
slottets 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 Brösarps Gästgifveri där ni har tid på egen
hand fram tills kvällen.
På kvällen är det så dags för resans höjdpunkt - vi firar Mårten Gås enligt traditionens alla regler. Det serveras fördrink, 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 varumärken 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 Måndag 7/11 2022
Pris 6 980:I resan ingår Del i dubbelrum, 2 frukostar, 5 måltider varav en gåsmiddag, entrér
och guidade visningar, bussresa
Tillval per person Enkelrum 800:- , entré till SPA 250:På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen kl. 08.00, Södertälje Syd kl. 08.30,
E4:an söderut
Boende Brösarps Gästgifveri och SPA

”ABC - Vilken upplevelse!!! Kommer med glädje att resa med er igen,
vilket proffsigt gäng ni är! Har redan börjat sprida ordet om er i mina
vänskapskretsar. På återseende, bästa ni!”
Therese, Kungsbacka

Vi besöker Bosjökloster på resan!

Vi finns på telefon 08-15 95 75
BOKA PÅ WWW.EKMANRESOR.SE
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NYHET!





JULMARKNAD I HILDESHEIM

ADVENT I KOSTA BODA

Julmarknader i Celle, Hildesheim och Kiel

Julmarknad och Utvandrarna

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!

VI LÄMNAR Stockholm under morgonen och stannar längs med vägen för en bensträckare och ett matigare fika. Väl framme finns tid för en lite senare lunch för den
som önskar innan det är dags att ge sig ut i julmarknadsvimlet i Kosta. Mot kvällen samlas vi för att tillsammans uppleva en unik middagskväll - med julhyttsill
med lokal livemusik och glasblåsningsuppvisning! Hyttsill är en gammal tradition
i Glasriket som går tillbaka till tiden när hyttan också var bygdens samlingspunkt.

Dag 1
På förmiddagen rullar vi västerut i vår komfortabla EkmanBuss och anländer Göteborg 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 stävar på mot Kiel.
Dag 2
Vi njuter av en härlig frukostbuffé innan vi kör av och sätter kurs söderut. Vi swishar
fram på dom tyska vägarna, innan vi anländer Celle och resans första julmarknad.
Vi spenderar eftermiddagen i marknadsvimlet, 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 marknadsstånden 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 julmarknad. Den som vill kan även fynda på CITTI PARK bordershop innan vi mot sen eftermiddag 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 Stockholm.

Under morgonen dag två avnjuts en stärkande frukost därefter får vi en rundtur
i Glashyttan. Dagen fortsätter med en guidad tur i författaren Vilhelm Mobergs
utvandrarbygder. Här känner vi historiens vingslag, det var i dessa trakter som
människorna lämnade sina gårdar på grund av fattigdom och utvandrade till landet
i väst- Amerika under 1800-talet. Vi får en guidad tur i Duvemåla och Rundkvistagården, utvandrarleden och ser Vilhelms Mobergs födelseplats. Därtill ser vi platsen där Utvandrarna (Troells originalfilm) spelades in. Efter gemensam lunch finns
tid för spa och shopping. Framåt kvällen väntar en tvårättersmiddag på hotellet.
Efter en stärkande frukost checkar vi ut och åker vidare mot den gamla medeltidsstaden Kalmar. Här blir det ett besök på Kalmar Läns museum där vi får möjlighet att ta del av de olika utställningarna, bland annat konstnären Jenny Nyströms
utställning om hennes konstnärsliv. Jenny Nyström är från just Kalmar och har
skapat många av de klassiska julkort vi känner idag. För den som önskar går det
bra att promenera runt och utforska ön Kvarnholmen med Stortorget och Kalmar
Domkyrka.
Vi sätter fart norröver och stannar vid Gränsö Slott vackert beläget utanför Västervik för en sen avslutningslunch tillsammans innan vi kör sista biten till huvudstaden
där vi beräknas vara åter på kvällen.
3 dagar Söndag 11/12 2022
Pris per person 7980:I resan ingår Del av dubbelrum, 2 frukostar, 4 måltider inklusive julhyttsillsmiddag, guidade turer enligt program, bussresa
Tillval per person Enkelrum 400:På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 07.30. För anslutning, se information
på www.ekmanresor.se
Boende Kosta Boda Art Hotel

5 dagar Torsdag 8/12 2022
Pris per person 8 980:I resan ingår Färja T/R Göteborg-Kiel, del av dubbelrum på centralt hotell i Hildesheim, 4 frukostar, 4 måltider, bussresa
Tillval per person Enkelrum 2300:- , utsideshytt: 400:På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 10.30. För anslutning, se information
på www.ekmanresor.se
Boende Van der Valk Hotel, Stena Line

Vi njuter av Kosta Boda Art SPA under resan.

Vi finns på telefon 08-15 95 75
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NORA JULMARKNAD
med julmarknad





SKULTUNA & WESTERQVARN

JULBORD PÅ
FURUSUNDS VÄRDSHUS

Messingsbruk och julbord

FÖLJ MED oss till den lilla trästaden i

Bergslagen som bjuder på härlig julstämning - julbasar och hästskjutsar,
hantverksförsäljning på både gator och
innergårdar. Här finns också Göthlinska gården, ett vackert trähus/museum
från 1800-talets slut. Passa på att köpa
hem något gott till julbordet från matmarknaden! Julbord äter vi i anslutning
till trevliga Åkerby Herrgård. Nora julmarknad är en riktig klassiker som alltid är lika populär så här gäller det att
boka i tid!

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 julbordets 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 26/11
Pris 1 280:I resan ingår Besök på Skultuna Fabriksbutiker och Messingsbruk, Åsby Kött&Vilt,
Åsby Trädgårdar, julbord på Westerqvarn i Kolbäck, bussresa
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 10:00

1 dag Söndag 4/12
Pris 1 680:I resan ingår Julbord invid Åkerby
Herrgård, besök på Nora Julmarknad,
bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:30

med Blidösunds Julmarknad
NÄR FÖRSTA advent närmar sig skapas
julstämning på Furusunds Värdshus.
Granen kläs med röda kulor, det puttrar i grytorna på spisen och en härlig
doft sprids i restaurangen. Följ med oss
och njut av ett fantastiskt julbord i skärgårdsmiljö! De använder sig av lokala
råvaror och lagar mat från grunden
med stor passion och kärlek. Mätta och
belåtna åker vi vidare ut i Roslagens
skärgård och besöker Blidö för julens
inköp på Blidö Julmarknad. Det blir en
heldag med riktig julkänsla innan vi rör
oss tillbaka mot Stockholm.

1 dag Lördag 3/12 Pris 1 880:I resan ingår Julbord, besök på Blidö
julmarknad, bussresa
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen 10:30



ADVENTSKONSERT I BLÅ HALLEN
Julbordskryssning med nya Viking Glory

VÄLKOMMEN TILL ett dygn med härlig julstämning! Vi börjar med en ljuvlig adventskonsert i unika Blå Hallen med några av landets främsta körer. Konserten är ett av
landets största årligt återkommande konsertevenemang, en tradition sedan 1994.
Fyllda av vackra toner tar vi vår buss mot Stadsgården där nya M/S Viking Glory
välkomnar oss. Ett av världens mest miljösmarta fartyg. Kvällen bjuder på ett dignande julbord och trevlig samvaro ombord innan vi tackar för kvällen.
På morgonen njuter vi av en premiumfrukost och därefter har vi tid att ta del av
M/S Glorys nöjesutbud. När magen börjar kurra, finns flertalet restauranger och
matställen att välja på. Framåt kvällen beräknas M/S Glory åter vara förtöjd vid
Stadsgården.

2 dagar Söndag 27/11 Pris 1 980:I resan ingår Adventskonsert i Blå hallen,
bussresa Blå Hallen-Viking Line Stadsgården,
del i dubbelrum/utsideshytt på Viking Glory, 1
julbord, 1 frukost
På/Avstigning Stockholm, Stadshuset. Resan
avslutas vid Viking Line Stadsgården dag två



LUCIAKONSERT I
UPPSALA DOMKYRKA
Med härligt julbord
MITT PÅ dagen åker vi mot Uppsala
och traditionsenligt julbord. Här väntar hemlagade delikatesser med bland
annat chark och efterrättsbord! Mätta
och belåtna åker vi till ståtliga Uppsala
Domkyrka för en stämningsfull Luciakonsert. Medverkar gör Uppsala domkyrkas flickkör, Collegium Cantorum. Vi
beräknas vara tillbaka på Cityterminalen på tidiga kvällen.

1 dag Söndag 11/12
Pris 1 780:I resan ingår Traditionellt julbord,
luciakonsert i Uppsala Domkyrka,
bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 12:30

Vi finns på telefon 08-15 95 75
BOKA PÅ WWW.EKMANRESOR.SE

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM @EKMANRESOR
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NYÅR PÅ ORBADEN

NORRLANDS VILDMARK

Total avkoppling och festliga måltider

Med Jokkmokks marknad, Wood Hotel och Ishotellet

FÖLJ MED på ett riktigt nyårsfirande i vackra Orbaden i centrala Hälsingland. I
snart 100 år har människor träffats och fröjdats här mitt bland blånande berg och
böljande dalar. I Orbaden har konstnärer, skådespelare och företagsledare hämtat
kraft och inspiration. Hälsinglands riviera är en anrik kurort och en kreativ mötesplats för såväl konferens som privatgäst. Med fantastisk mat, egna ekologiska
odlingar och ett prisbelönt spa hälsar vi dig välkommen att uppleva lyx och flärd
på Hälsingevis.

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

Vi rör oss norrut på nyårsafton och stannar för möjlighet till lunch på vägen. Färden
fortsätter mot Orbaden SPA och konferens där vi kommer att spendera kommande
nätter. Vi blir serverade fördrink och femrätters innan vi skålar in det nya året. En
härligt festlig kväll tillsammans!
Nyårsdagen vaknar vi upp och njuter av känslan att inte behöva passa några tider.
Vi bjuds på brunch och SPA-möjligheter och har en lugn och skön dag med afternoon tea och underhållning innan vi sätter oss ner för en trevlig middag tillsammans. Med andra ord – en perfekt nyårsdag!
Årets andra dag tar vi sovmorgon innan vi utvilade rör oss söderut igen. Vi stannar för avslutande lunch tillsammans innan vi under eftermiddagen når Stockholm
igen.
3 dagar Lördag 31/12 2022
Pris per person 7980:I resan ingår Del av dubbelrum, 1 frukost, 1 afternoon tea, 2 måltider, 2 middagar
varav en femrätters och en trerättersmiddag, fri tillgång till Orbadens SPA och
relax, bussresa
Tillval per person Enkelrum 1000:På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 10.00. För anslutning, se information
på www.ekmanresor.se
Boende Orbaden SPA och konferens
Foto: Hans Philip Ekman

Dag 1 Avresa från Cityterminalen tidig morgon. Vi reser norrut genom vårt vackra Sverige och ser hur landskapet långsamt förändras. Under resans gång gör vi
några stopp längs vägen och äter lunch tillsammans och når under kvällen vårt
hotell i Skellefteå. Vi bor på det nyöppnade och unika The Wood Hotel by Elite, byggt
i trä från skogarna runt Skellefteå. En av världens högsta träbyggnader och med
en unik konstruktion som absorberar mer CO2 än vad som används. Här i denna
spännande miljö äter vi gemensam middag och sover ut efter resan.
Dag 2 reser vi via Piteå och Älvsbyn och når fram till Storforsen för förmiddagsfika.
Detta är ett av Europass största vattenfall, mäktigt även vintertid. Och efter halvannan timmes körning är vi så framme i Jokkmokk, där vi möts av marknadsvimlet
med tusentals besökare från när och fjärran. Marknaden har ända sen tillkomsten
för mer än 400 år sedan haft stor betydelse som träffpunkt för samer och handelsmän från kusten. Idag har det utvecklats till en av norra Skandinaviens största
folkfester. Mot aftonen kör vi vidare norröver mot vårt centralt belägna hotell i Gällivare, Grand hotel Lapland där vi bor 2 nätter.
Dag 3 besöker vi Kiruna, staden som precis har invigt sitt nya centrum. Man har
flyttat hela hus och stadsdelar pga Kirunagruvans utbyggnad. Vidare till Jukkasjärvi, där vi besöker det världsberömda Icehotel. Varje år skördas isen från Torne
älv, den vilda älven där allting började för över 30 år sedan. Is som omvandlas till
design och arkitektur. Världens första och största ishotell som skapats från snö
och is, och som återuppstår i ny skepnad varje år, en arktisk och helt oförglömlig
upplevelse. Vi ser även Jukkasjärvi kyrka med rötter ända tillbaka till 1600-talet.
Här finns den berömda altartavlan om laestadianismen, tillverkad av Bror Hjorth
på 1950-talet.
Dag 4 börjar vi resan söderut och gör ett återbesök i Jokkmokk på marknadens
sista dag. Vi får ta del av samiskt hantverk i högsta klass och få höra mer om hur
den samiska kulturen klarar sig på 2000-talet. Vi färdas längs inlandsvägen mot
Arvidsjaur där vi bor på centralt belägna hotel Laponia.
Dag 5 fortsätter resan söderut mot Ådalen ”som skapades då Gud både log och
vredgades”. Vidare till Kramfors och ådalsmonumentet i Lunde, som berättar om
ett av de mest dramatiska ögonblicken i svensk 1900-talshistoria, via Härnösand
når vi under sena eftermiddagen vårt hem för natten – klassiska Hotell Knaust i
Sundsvall. I en byggnad från 1891 ligger detta anrika hotell som är vida känt för sin
vackra marmortrappa och magnifika spegelsal.
Dag 6 färdas vi hemåt genom ”Södra Norrlands Kustland". Efter frukost åker vi den
sista biten mot Stockholm, längs Hälsingekusten med fiskelägen, gamla bruk, sågverk och massafabriker samt de vackra kuststäderna Hudiksvall och Söderhamn.
I dessa trakter äter vi en gemensam lunch, innan vi susar förbi Norrlands äldsta
stad, Gävle, som byggts kring sjöfart, fiske och industrier. Och ishockey förstås!
Sen har vi inte långt hem till Stockholm dit vi når under sena eftermiddagen.
6 dagar Torsdag 2/2 2023 Pris per person 13 980:I resan ingår Del av dubbelrum, 5 frukostar, 8 måltider, guidad visning av Ishotellet,
visning av Jukkasjärvi Kyrka, bussresa
Tillval per person Enkelrum 3200:På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 07.00. För anslutning, se information
på www.ekmanresor.se
Boende The Wood Hotel by Elite, Grand Hotel Lapland, Hotel Laponia, Hotell Knaust

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

Vi finns på telefon 08-15 95 75
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TRANDANSEN

Tvådagarsresa till Hornborgasjön med
ornitolog Henrik Waldenström
DEN MAGISKA fågeln tranan är trogen sina urgamla
sträckleder, från korkeksskogarna i Spanien till Hornborgasjön i Västergötland. Här sker den berömda parningsdansen. Att på nära håll se tusentals tranor är
en attraktion som lockar turister från hela Europa.
Vår natur- och kulturguide Henrik Waldenström berättar också om ett rikt landskap längs vägen med
Kvismaren, Valle härad, Varnhems kyrka, Tåkern m
m. Övernattningen sker på vackra Knistad Herrgård.

Dag 1 Vi lämnar Cityterminalen i Stockholm för ett
spännande äventyr i dagarna två. Vårt första stopp blir
vid fågelsjön Kvismaren utanför Örebro, ett naturreservat där både vårfåglar och ormar kan ses. Här gör
vi vår första fågelskådning i programmet samt passar
på att ta en kaffepaus. I närheten ligger Karlslunds
Herrgård där vi äter en härlig lunch i trevlig miljö. Turen fortsätter mot Hornborgasjön och en andra skådning för dagen på flera platser. På kvällen checkar vi
in på Knistad Herrgård, beläget mitt ute på den vackra
västgötska landsbygden. Vi avslutar dagen med en
3-rätters middag, välförtjänt efter alla intryck.
Dag 2 Dagen börjar med en skön Herrgårdsfrukost,
därefter packar vi in oss i bussen för vidare äventyr.
Första stoppet för dagen blir vid Varnhems Klosterkyrka – där vi får en egen guidad visning. Kyrkan
uppfördes av cisterciensermunkar på 1100-talet och
innehåller flera medeltida kungagravar, med Birger
Jarl i spetsen. Därefter ett extra stopp vid Trandansen
innan dagens lunch serveras vid det vackra kurhotellet Mösseberg. Efter lunch besöker vi Falbygdens Osteria – där det finns möjlighet för lie shopping. Färden
går söderut mot Vättern och vid Tåkern naturreservat
stannar vi till för lite mer skådning! Vi beräknas vara
tillbaka på Cityterminalen under kvällen.

PÅSK PÅ
KNISTAD HERRGÅRD
Läckö slott och konstrunda

HÄRLIGT PÅSKFIRANDE på Knistad Herrgård – följ
med oss och fira en traditionell påsk med goda middagar, 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 konstrunda 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 serveras på Påskafton och trerätters middag på Påskdagen.
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 7/4 2023
Pris 8 480: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

2 dagar Torsdag 30/3 2023
Pris 4 980:I resan ingår Del i dubbelrum, 1 frukost, 2 luncher,
3-rättersmiddag, besök och visningar enligt program, ciceron Henrik Waldenström, bussresa
Tillval per person Enkelrum 900:På/Avstigning Cityterminalen 08:00. Se information
på www.ekmanresor.se
Boende Knistad Herrgård
EkmanBuss flexibussitets nyaste tillskott Ekman 44.



HOLLAND

Keukenhof, Amsterdam
och Blomstertåget
FÖLJ MED till tulpanernas land på en ordentlig upplevelseresa för alla sinnen! En symfoni av färger och
dofter, narcisser och hyacinter, kommer vi att möta
under vår resa till detta land med kanaler, väderkvarnar och goda ostar.

Vi kör från Stockholm på förmidagen, det blir lunch på
vägen mot Göteborg där vi tar nattfärjan till Tyskland.
Middag tillsammans ombord. Efter härlig sjöfrukost
kör vi till holländska gränsen och vi åker längs den
tre mil vackra, imponerande Nordsjövallen. Något att
stanna och fotografera! Vi bor på hotell Westcord Fashion Hotel Amsterdam ett par kilometer från centrum. Här bor vi i 3 nätter med halvpension.
Andra dagen besöker vi den berömda blomsterparken
Keukenhof som bjuder på en skönhetsupplevelse utan
motstycke. Miljoner blomsterlökar i hundratals färger och former. Här finns slingrande stigar, porlande
bäckar, fridfulla dammar och ett blomsterhav. Parken
har flera restauranger och caféer för lunch på egen
hand. Vi besöker även museet Panorma Mesdag i Den
Haag, där världens största panoramamålning finns.
På lördagen ser vi det färgsprakande Blomstertåget
som passerar mellan Noordwijk och Haarlem varje år,
med magnifika vagnar, stor blomsterprakt och mycket
fantasi. På eftermiddagen tar vi oss in till centrum av
Amsterdam och gör en båttur genom de trädkantade
kanalerna och ser stadens unika gavelhus, historiska byggnader och vackra broar. Därefter egen tid för
shopping och kultur.
Näst sista dagen kör vi genom det färgglada och vackra holländska 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 Stockholm
som vi når under sen eftermiddagen.
6 dagar Onsdag 19/4 2023
Pris 13 980:I resan ingår Båtresa Göteborg–Kiel t/r, Del i tvåbäddshytt/ rum (insideshytt), 5 frukost, 6 måltider,
utflykter enligt program, bussresa
Tillval per person Enkelrum/hytt 3300:-. Utsideshytt
600:På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 10.30.
För anslutning se www.ekmanresor.se
Valuta på resmålet Euro
Boende Stena Line, Westcord Fashion Hotel Amsterdam

Vi finns på telefon 08-15 95 75
BOKA PÅ WWW.EKMANRESOR.SE
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AIDA PÅ
WERMLAND OPERA
Opera och SPA på Dömle

EN RESA till Wermland Opera med högklassig opera,
god mat och SPA på Dömle Herrgård!
Wermland Opera sätter upp Aida en av de populäraste
och mest framförda operor i världen, komponerad
Giuseppe Verdi som hade världspremiär 1871.
Vi kan se fram emot ett gripande kärleks-triangeldrama i skuggan av storpolitiska konfrontationer i Egypten. AnnLouice Lögdlund sjunger rollen som Aida
medan Ole Aleksander Bang sjunger Radamès.

23/2 PREMIÄR! På morgonen rullar vi ut från Cityterminalen i Stockholm med kurs mot Dömle Herrgård,
vi äter en gemensam lunch på vägen. Vi checkar in på
fina Dömle Herrgård vackert beläget vid Smårissjön.
Vi bjuds på en tidig trerätters middag innan vi beger
oss till Karlstad och Wemland Opera. Tillsammans
njuter vi av den vackra och pampiga musiken. 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 landskapet
i dagsljus – en fröjd för ögat! Vi har fri förmiddag med
herrgårdsfrukost och SPA-upplevelser. Det finns möjlighet till promenader, men också ett besök på gymmet för den hurtige! Kring lunchtid rullar vi hemåt,
med stopp för lunch. Stockholm dit vi anländer sen
eftermiddag.
12/3 MATINÉ! Liknande upplägg som ovan, dock sen
middag efter föreställningen.
2 dagar Torsdag 23/2 2023, söndag 12/3 2023
Pris 4 980:- Tillval per person Enkelrum 500:I resan ingår Del i dubbelrum, Operabiljett till AIDA
på parkett, herrgårdsfrukost, 2 luncher, 3-rättersmiddag, bussresa
Boende Dömle Herrgård

TYSKA VINVÄGEN

Med spännande vinprovningar och
lokala delikatesser
PÅ DENNA underbart vackra resa längs den tyska
vinvägen upplever vi de berömda vindistrikten i Pfalz.
Här slingar sig Deutsche Weinstrasse genom idylliska småbyar och går genom vinodlingsområdet Pfalz
mellan de kuperade utlöparna av Pfälzerwald och
slättlandskapet vid Rhen i Rheinland-Pfalz. Detta är
Tysklands äldsta och mest välkända turistled.
Vi bor 3 nätter i den mysiga staden Neustadt an der
Weinstrasse på Achat hotel Neustadt*** beläget i
centrala delen av stan med gångavstånd till allt.
Under vår resa besöker vi berömda vingårdar såsom,
Weingut Eymann i Gönnheim, ett riktigt familjeföretag
med tre generationer på en och samma gård. På det
familjeägda bränneriet Hubach provsmakar vi deras
fruktbrandy. Weingut Weegmüller en av regionens
äldsta vingårdar och som idag ägs i elfte generationen
av Stefanie Weegmüller. Vi besöker även en sparrisgård där vi får möjlighet att inhandla delikatesser.
På hemresan stannar vi till en natt i det idylliska Lüneburger Heide, strax norr om Hannover.
Den fortsatta färden norrut går via Kiel och Stena Lines fartyg som under natten tar oss till Göteborg för
att sedan nå Stockholm igen dag 7. På denna smakrika resa upplever vi de tyska landskapens charm med
naturens scenerier, goda drycker och lokal mat.

7 dagar Lördag 6/5 2023
Pris 18 980:- I resan ingår Båtresa Göteborg–Kiel
t/r, del i tvåbäddsrum/utsideshytt, 6 frukostar, 8
måltider, vinprovningar, besök och entréer, bussresa,
reseledare.
Tillval per person Enkelrum 2200:Boende Stena Line, Achat Hotel Neustadt and der
Weinstrasse, Michel & Friends Hotel Lüneburger
Heide

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 anpassar, 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 komfortbuss med fantastiska chaufförer om ni vill lägga upp en resa på egen hand.

Ett axplock av personalen på kontoret!

VI VILL FÖRVERKLIGA DIN DRÖMRESA!
Vår ambition är att ta dig med till platser du inte varit tidigare eller kanske till just ditt favoritställe. Vi arbetar oavbrutet med att hitta de bästa alternativen för dina önskemål.
En resa med oss är en positiv upplevelse utöver det vanliga 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 avkopplande 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 resmål. 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 gemensamt 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

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

Två av EkmanResors fenomenala reseledare
poserar stolt framför Ekman 29
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Både nära och lite längre bort!

