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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   MEJL: info@ekmanresor.se  

DIN RESA VÅR PASSION

DIN RESA VÅR PASSION!
 

Johan Ekman, VD och grundare av EkmanResor 1st Bussness Class.
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TÄNK ATT DET REDAN GÅTT ETT DRYGT ÅR SEDAN PANDEMIN PÅ RIKTIGT SLOG TILL. Inte trodde väl någon då i mars 2020 att den 
skulle påverka oss så mycket och bli så långvarig. När jag ser mig omkring och slänger en blick i back¬spegeln, kan jag konstatera att vi 
är ett av få företag i branschen som försökt hålla igång. Vi har faktiskt kommit i väg på ett antal dagsturer och även några flerdagarsresor, 
något jag är stolt över. 

Nu hoppas vi alla att det inte är ett mötande tåg, utan faktiskt ett ljus vi kan ana i slutet av tunneln. Tack vare varmare väder och hög vac-
cinationstakt över hela landet satsar vi redan nu till sommaren på ett brett utbud av resor i vårt vackra Sverige. Varför inte upptäcka våra 
guldkorn i Värmland och Bergslagen på en och samma resa? Här kan du koppla av i äkta herrgårdsmiljö och avnjuta ett kök i världsklass 
på Dömle Herrgård. På vägen hem får du smaka lokala delikatesser i hjärtat av Bergslagen, Grythyttan. Vi kommer även åka till Hälsing-
land och besöka hälsingegårdar, flera av dem räknas som världsarv. Vi bor på anrika Pensionat Järvsöbaden där vi njuter av miljön och 
intar härliga måltider. Vill du komma ännu längre norrut har vi skapat en ny-tappning av ”Norrlands Vildmark”, där vi åker Inlandsbanan en 
del av sträckan. 

Naturligtvis kommer vi fortsatt att 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. Åker du själv får du ett eget dubbelsäte utan extra kostnad. Vi rengör och spritar våra bus-
sar och kör stora bussar med mindre grupper, så att det går att hålla avstånd till varandra. Vi fortsätter också att erbjuda våra popu-
lära munskydd.

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

Johan Ekman och Team Ekman

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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NYHETER I SOMMARSVERIGE
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BRA ATT VETA

Information    12

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.  

Lena Jonasson
En allmänbildad person med intresse för yoga, vin, 
konst, historia och gamla hus. När andra trivs och har 
trevligt då mår Lena som bäst. 
"Att resa har varit mitt yrke och mitt stora intresse i 
hela mitt liv. Jag har arbetat som platschef i alperna 
och som bussguide i delar av Europa i flera år. 
Hälsingland har mycket att erbjuda och här guidar jag 
gärna efter utbildning som Hälsingegårdsguide för 
många år sen." 
 

Vår kunniga reseledare Inger Döhl under en av sina hyllade guidningar.

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!

ÅK KLIMATSMART – ÅK BUSS  
Costa Brava ligger ca 2 619 km körning bort, vilket totalt blir ca 70 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)

Johan Ekman med EkmanBuss Flexibussitets ambassadörer
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DIN RESA VÅR PASSION

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 av-
gångar, 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. 

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

EkmanBuss flexibussitets nyaste tillskott Ekman 29
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SOMMARESOR I SVERIGE 2021

SOMMARPARADISET  
ÖLAND

Solliden, Långe Jan och Kosta Boda

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. Vi besöker Orrefors Kosta 
Boda som är ett av världens främsta varumärken inom glas och glaskonst. I anslut-
ning 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 6 480:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 2 frukostar, 2 tvårättersmiddagar, entré till relaxavdelningen,  
3 luncher, besök, entréer och guidade visningar, bussresa
Tillval per person Enkelrum 600:-
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:00. För anslutning, se information på www.ekman-
resor.se
Boende Strand Hotell Borgholm

Vårt vackert belägna boende Strand hotell Borgholm

SKÖNA SKÅNE
 

Vandalorum, Ängavallen, Hällåkra och 
Sofiero

FÖLJ MED oss på en fullspäckad resa till vackra Skåne med dess vida åkrar, vackra 
vyer och milslånga stränder! På denna resa blandar vi den bästa, lokalproducerade 
maten på Ängavallen med vinprovning på en av EkmanResors handplockade vingår-
dar. Vi bevittnar både konst och design på intressanta Vandalorum, samt besöker 
Prins Oscar och hans Sophias sommarslott ”Sophie – Ro”. Vi bor centralt och be-
kvämt på Elite Hotel i Helsingborg, med utsikt över Danmark och bron till Helsingör. 

DAG 1. Vi färdas söderut med stopp för förmiddagsfika vid passande rast-
plats. Vi bekantar oss med varandra i vår bekväma buss, och anländer Van-
dalorum i trakterna av Värnamo kring lunchtid. Hungriga sätter vi oss till 
bords och njuter av lunch tillsammans. Därefter väntar guidad tur och egen 
tid att se någon av de intressanta utställningarna. Kanske ”Resan som red-
skap”, en utställning där besökaren får följa med på nordiska formgivares re-
sor världen över. Eller varför inte lära sig mer om konstnärerna ”Systrarna 
Jobs” och deras naturinspirerade konstverk? Kring middagstid anländer vi vårt 
havsnära, centralt belägna hotell Elite, och tillbringar kvällen på egen hand.   

DAG 2. Efter en lugn morgon drar vi oss ännu längre söderut med sikte på gården 
Ängavallen. Här lever de efter devisen ”från jord till bord”, vilket innebär att allt 
gris-, lamm-, och nötkött och alla charkvaror kommer från gårdens egna djur. Dju-
ren är så friska att de slipper antibiotika och andra mediciner - hållbarhetstänket 
är verkligen centralt här. Vi får lära oss om gården och dess hållbarhetsarbete, och 
får tid att kika i deras egen gårdsbutik där hemlagade delikatesser bjuds till för-
säljning. Givetvis planerar vi för lunch på denna unika gård innan vi rör oss vidare. 
Vi fortsätter kustvägen och njuter av utsikten mot en annan del av Danmark. Mot 
eftermiddagen anländer vi Hällåkra, en familjeägd Vingård vi, precis som med alla 
våra besöksmål, valt med omsorg. Hällåkra har ett mysigt Vinotek som serverar 
sina egenproducerade viner och annan lokal dryck med och utan alkohol. Här vän-
tar en eftermiddag i maten och vinets tecken, med provning av gårdens egenpro-
ducerade viner och, om vädret tillåter, middag ute i den härliga sommarkvällen.   

DAG 3. Efter frukost och utcheckning åker vi den korta biten till Prins Oscar och 
hans Sophias sommarslott ”Sophie–Ro”. Med sin unika historia och fantastiska 
läge vid Öresund är det kungliga paradiset Sofiero ett oöverträffat besöksmål. Vi 
får njuta av dess slott, vackra slottsträdgård och sköna park. Guidning och sedan 
lunch på glasverandan. Därefter sätter vi kurs mot huvudstaden! Vi nyttjar bussens 
bekvämligheter och stannar för gemensam avslutningsmiddag där vi delar minnen 
från denna fullmatade sommarhelg! Vi beräknas vara hemma mot kvällen. 

3 dagar Fredag 9/7
Pris per person 6980:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 2 frukostar, 5 måltider, besök, entréer och guidade visningar, buss-
resa.
Tillval per person Enkelrum 1300:-
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 08.00. För anslutning, se information på www.ek-
manresor.se
Boende Elite Hotel Plaza Helsingborg

 

NYHETER!





5

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

SOMMARRESOR I SVERIGE 2021

INLANDSBANAN 
 

Norrlands Vildmark, Samecenter 
och Wikners i Persåsen

PÅ MORGONEN kör vi 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 personlig visning i snickeriet och möjlighet att köpa konstverken Ägget och Tup-
pen designade av Lars Wikner. I Östersund checkar vi in på vårt hotell och samlas i 
hotellets restaurang för gemensam middag. Tidigt nästa morgon tar vi Inlandsba-
nan 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 kom-
mer förhoppningsvis 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 
Samecenter. 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 per person 9 480:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 3 frukostar, 7 måltider, Inlandsbanan Östersund–Vilhelmina,  
besök, entréer och guidade visningar, bussresa
Tillval per person Enkelrum 895:-
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 07.30. För anslutning, se information på www.
ekmanresor.se
Boende Clarion Hotel Grand Östersund, Hotell Laponia Arvidsjaur, Quality Stadshotell Skellefteå



SOMMARIDYLL I SKÖNA  
VÄRMLAND 

Wadköping, Dömle Herrgård och 
Bergslagen

TA CHANSEN att uppleva våra gamla favoriter Wadköping, Bergslagen och Värm-
land - i samma resa! Dessa tre dagar är fyllda av våra handplockade guldklimpar, 
som tillsammans blir en klassisk sommarresa i vårt vackra Sverige.  
Dag ett kör vi raka spåret mot Wadköping, där vi får en bild av svunna tiders 
Örebro. Har vi tur är Cajsa Warg hemma... Resan fortsätter mot Karlstad och till 
Lars Lerins konsthall Sandgrund. Denna resa bor vi på vackra Dömle Herrgård. 
Dag två besöker vi kungliga hovleverantören Klässbols Linneväveri. Vi lär oss om 
lin, linnet, en av människans eviga följeslagare. Vår färd fortsätter mot Rottneros 
för lunch och såklart strosande i den vackra trädgården. Bussen tar oss till 
Mårbacka minnesgård där vi får stifta bekantskap med Selma Lagerlöfs liv, med 
visning och Mårbackakaka. Efter en händelserik dag rullar vi mot Dömle Herrgård 
för middag. Dag tre är det dags för ljuvliga Bergslagen. Här kommer våra smak-
lökar få testa både delikatesser och vin. Vi får en guidad visning på centrumet för 
mat, dryck och måltidens form. Sammanfattningsvis en dag med många smakin-
tryck. Framåt sen eftermiddag lämnar vi Bergslagen och beräknar vara tillbaka 
på Cityterminalen framåt kvällskvisten. 

3 dagar Måndag 19/7 2021
Pris per person 7980:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 2 Herrgårdsfrukostar, 2 trerättersmiddagar, 3 luncher, en smakt-
allrik med lokala delikatesser, vinprovning, besök, entréer och guidade visningar, bussresa
Tillval per person Enkelrum 600:-
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 08.00. 
Boende Dömle Herrgård

NYHETER!

KLASSISKA VÄRMLAND
   

VÄLKOMMEN ATT följa med oss på en spännande resa till kulturlivet i det fagra 
Värmland! Genom vår sköna svenska natur kör vi till Värmland. På Sandgrund blir 
vi guidade genom Lars Lerins konst, han har väl aldrig varit mer folkkär! Vi besöker 
Selma Lagerlöfs gedigna, harmoniska Mårbacka. Här blir vi serverade eftermid-
dagskaffe och Mårbacka-kaka och vi får en inlevelsefull visning av gården. En kor-
tare 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 hotellets imponerande SPA-avdelning. Sedan beger vi oss till Ar-
vika och det underskönt belägna svenska konstnärsmuseet Rackstadmuseet med 
visning och lunch innan vi kör till Kungliga Hovleverantören 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 kaffetår vänder vi åter mot huvudstaden 
där vi beräknar anlända framåt kvällskvisten. 

2 dagar Måndag 6/9
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 Stockholm, Cityterminalen, kl. 07.00. För anslutning, se information på www.
ekmanresor.se
Boende Selma Spa i Sunne



6

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

DAGSRESOR I SOMMAR OCH HÖST

VACKRA VISINGSÖ
Guidad tur 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 är så fascine-
rande vilket 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 slotts-
ruin, Tempelgården och Brahekyrkan - intressanta sevärdheter. I Gränna blir det 
besök på polkagristillverkning.

1 dag Torsdag 6/5, lördag 7/8
Pris 1 480:-
I resan ingår Förmiddagskaffe, lunch på Visingsö inkl. bröd, dryck, kaffe & hembakt kaka,  
lokalguide på Visingsö, bussresa   
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 07.00

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. Härlig lunch ombord med fröst-
klassig utsikt över kanallandskapet. På 
hemvägen blir det eftermiddagsfika.

1 dag Tisdag 11/5,  måndag 12/7, söndag 15/8
Pris 1 480:-
I resan ingår 3 timmars kryssning på  
Hjälmare kanal, lunch inkl. måltidsdryck, 
kaffe och kaka, eftermiddagsfika, bussresa  
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
08:00





NORRA DELEN (DEL 1)
Under ledning av skicklig Stockholms-
guide får vi höra om och se spännande 
delar av en huvudstad under förändring 
– bland annat Värtahamnen och Fri-
hamnens förvandling till Norra Djur-
gårdsstaden, Fleminggatan, Horns-
berg, Karolinskaområdet, 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.  



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. Vi får bekanta 
oss med stället. Vår lokala guide Ove 
Hoffner 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 Lördag 10/7, tisdag 14/9
Pris 1 480:- 
I resan ingår Hemlagad lunch på Åkerby Herr-
gård i Nora, guidad vandring i Maria Langs 
Nora, eftermiddagskaffe, bussresa 
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
08:00

DET NYA STOCKHOLM
En huvudstad under förändring



Norra Delen (1) Lördag 22/5, måndag 6/9, torsdag 30/9, lördag 23/10 
Södra Delen (2) Måndag 17/5, onsdag 8/9, lördag 2/10, måndag 18/10 
Västra Delen (3) Måndag 10/5, lördag 11/9, måndag 27/9, onsdag 20/10
Pris per tur 490:- 
I resan ingår Guidad visning av auktoriserad Stockholmsguide, busskaffe med bröd
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 09.30, resan tar ca 3 timmar

NYHET!

FURUSUND I SOMMAR-
GRÖNSKA 

Vackra Roslagen och  
Wira Bruk

  
FÖLJ MED oss på en behaglig busstur 
till skärgårdsidyllen Furusund i som-
marskrud. Vi fyller dagen med musik 
av Micael Blum, född och uppvuxen i 
Roslagen. Det blir lunch på Furusunds 
Värdshus, fika samt besök på Wira 
Bruk, som under Sveriges stormakts-
tid var landets främsta vapensmedja. 
Bruket har en intressant historia som 
sträcker sig tillbaka till 1600-talet då 
Claes Flemming startade upp en smi-
desverksamhet där. I dag tillverkas 
produkter som passar dagens behov 
men med samma teknik som förr - att 
varmsmida. Varmt välkommen med på 
denna resa!

1 dag Tisdag 18/5, tisdag 17/8  
Pris 1 390:-
I resan ingår Program om Furusund, lunch 
inkl. kaffe och kaka på Furusund Värdshus, ef-
termiddagsfika, besök på Wira Bruk, bussresa  
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 09:00



Njut av bussgräddade bullar med färskt kaffe  
ombord.
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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 24/7, lördag 11/9  
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 Stockholm Cityterminalen 07:15

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 Tisdag 7/9 
Pris 1 480:-
I resan ingår Förmiddagsfika,  
provsmakningar, lunch, eftermiddagsfika, 
lokalguide, besök och entréer, bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
07:30



DAGSRESOR I SOMMAR OCH 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 ska vi få testa 
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. Däref-
ter beger vi oss mot Bredsjö, här till-
verkas den välkända osten Bredsjö Blå. 
Naturligtvis smakar vi på deras goda 
ost i det egna ostcaféet. Beräknad hem-
komst under sen eftermiddag.  

1 dag Lördag 28/8 
Pris 1 480:-
I resan ingår Provsmakningar och besök 
enligt program, lunch, bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
07:30

Vi besöker Gryhyttan även på vår resa "Sommaridyll 



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 2/10
Pris 690:-
I resan ingår Besök på marknaden, kaffe och 
smörgås, bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
07:00

Johan Ekman, VD och ägare EkmanResor 1st Bussness Class är också utbildad sommelier.  
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TURANDOT PÅ SKÄRET
Storslagen opera i hjärtat av Bergslagen   

GIAMO PUCCINIS storslagna opera om den grymma prinsessan Turandot på Opera 
på Skäret i sommar, en upplevelse du inte vill missa! Vi utlovar operasångare av 
yppersta klass på en plats som ligger vackert inbäddat mellan två sjöar. Det blir 
dramatik och smäktande arior där den älskade tenorarian Nessun dorma med sin 
berömda klimax utgör den musikaliska höjdpunkten. Turandot är en besynnerligt 
vacker opera med många krävande partier och fantastiska körscener, som sagt en 
upplevelse du inte vill missa! 

Opera på Skäret utlovar internationella sångare på toppnivå i två lag under ledning 
av den italienske dirigenten Lorenzo Coladonato som kommer att tjusa sin publik. 
Kom med oss och upplev Turandot i hjärtat av ljuvliga Bergslagen i operahuset vid 
sjön Ljusnarens strand, en matinéföreställning med härlig lunch på Skäret. 

Varmt välkommen med på denna musikaliska resa!

1 dag Lördag 31/7, PREMIÄR! Lördag 28/8
Pris 1 680:-
I resan ingår Operabiljett, förmiddagskaffe, lunch, bussresa  
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 09:30
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GAMLA FAVORITER

DET VACKRA  
BOHUSLÄN

Unik skärgårdsnatur och  
hällristningsområdet i Tanum

UPPTÄCK DET betagande vackra landskapet Bohuslän! Härliga fiskelägen och en 
Lysekils-atmosfär som doftar Evert Taube. Det blir Uddevalla och Lysekil, Kosterö-
arna och Tanumshede. 
På morgonen startar vi vår resa söderöver i vår bekväma EkmanBuss, mot Bo-
huslän och Uddevalla. Längs vägen stannar vi för möjlighet till lunch och kommer 
under eftermiddagen att göra ett besök i Husaby kyrka där vi får en guidad visning. 
Kyrkan med sitt mäktiga trippeltorn från 1000-talet är Sveriges första biskops-
kyrka. Därefter fortsätter vi resan ner mot vårt hotell Bohusgården i Uddevalla där 
vi checkar in på våra rum. På kvällen äter vi gemensam middag. 
När vi ätit frukost på hotellet beger vi oss med bussen för att ta färjan över Gull-
marsfjorden, med sin fina skärgård, och nå Lysekil med Gamlestaden och Havets 
Hus. Här får vi möjlighet att inta vår lunch på egen hand, kanske på någon trevlig 
krog på bryggan nere i Smögen. Efter lunch besöker vi det berömda hällristnings-
museet i Tanumshede som med sina många berghällar och hällristningar från 
bronsåldern sedan år 1994 är med på Unescos Världsarvslista. Kvällens middag 
intas på ”Laxbutiken” i Ljungskile. 
Efter frukost åker vi över Orust till Tjörn och Pilane gravfält och skulpturpark, där 
vi på egen hand utforskar de väldiga skulpturerna i den öppna naturen. Efteråt gör 
vi ett besök på Sundsby Säteri som har anor från 1300-talet. Margareta Huitfeldt 
som bodde på Sundsby Säteri mellan 1635-1683 är den person som är mest för-
knippad med säteriet. Vi besöker även Nordiska Akvarellmuséet där vi äter lunch 
i restaurangen, för att under eftermiddagen åka via Tjörnbron tillbaka till hotellet. 
På kvällen äter vi gemensam middag på Gustafsbergs badrestaurang. 
Efter frukost är det dags att uppleva Kosteröarna. Vår båt ”Kosterö” väntar på oss 
i hamnen och när vi klivit ombord hälsar vår smuggelkung oss välkomna och vi 
stävar ut mot Kosterarkipelagen. Efter en trevlig skärgårdslunch på Kostergården 
sätter vi oss på Kosteröarnas egna elbussar som i sakta mak tar oss längs de 
idylliska vägarna på Sydkoster till Kosters trädgårdar där vi får en guidad visning. 
Denna kväll äter vi middag på hotellet och återhämtar oss efter en händelserik dag!
Hemresan går genom det fagra Dalsland längs den västra sidan av Vänern. Här 
i trakterna av Ånimskog spelades stora delar av filmen Ronja Rövardotter in och 
under resan stannar vi för gemensam avslutningslunch. Vi är tillbaka i Stockholm 
under kvällen, förhoppningsvis med bagaget fullt av sköna intryck. 

5 dagar Onsdag 28/7 2021
Pris 9 680:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 4 frukostar, 7 måltider, färjor och broavgifter, besök och entréer 
enligt program, bussresa
Tillval per person Enkelrum 1 200:-
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 08.00. För anslutning, se information på 
www.ekmanresor.se

HÄLSINGLAND
Hälsingegårdar  

och svenskt hantverk



I SOMMAR styr vi kosan till Hälsingland 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, specialister på 
detta naturmaterial som håller i generationer och blir allt vackrare genom åren. 
En unik hantverkstradition, 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 härliga middagar. En genuin, familjär miljö med per-
sonlig 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, vack-
ert målade och väl omhändertagna. Vi får också en stund att flanera på egen hand 
på Stenegård där vi finner både hantverksbutiker, 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 lokalproduce-
rade måltider och de karaktäristiska Hälsingeåsarna. På hemvägen stannar vi för 
lunch hos våra favoriter på "Månses" i Söderhamn. Denna kulinariska upplevelse 
är alltid högst uppskattad på våra resor!

3 dagar onsdag 4/8 2021 
Pris 6 480:-
I resan ingår Del i dubbelrum, med tillgång till spaavdelning på Järvsöbaden, 2 middagar/5 rät-
ters bufféer, 2 frukostar, 2 lunch, guidade visningar och entréer, bussresa
Tillval per person Enkelrumstillägg 400:-
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 07.30. För anslutning, se information på www.
ekmanresor.se
Boende Järvsöbaden 



Vi bor på härliga Pensionat Järvsöbaden.
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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 Norrlandskusten, vid lunchtid når vi 
Thailändska Paviljongen, som byggts till minne av att kungen av Siam, Chulalong-
korn, 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. Under eftermid-
dagen 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 verkligen får uppleva det genui-
na 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 surströmmingen. 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. Ge-
mensamma middagar 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 frukostar, 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 Stockholm, Cityterminalen, kl. 07.00. För anslutning, se information på www.
ekmanresor.se
Boende Hotell Hallstaberget

KRAKOW OCH  
WARSZAWA 

 En resa genom historien

VI RESER till detta fantastiskt spännande land med en lång historia och vack-
er arkitektur. Vi besöker huvudstaden Warszawa, får uppleva sagolika Krakow 
men också en bit av krigets mörker; koncentrationslägren Auschwitz och Birke-
nau. Dagens Polen erbjuder god mat, bra shopping och magnifika byggnader.  
 
Vi kör från Stockholm till Karlskrona med lunchstopp och senare gemensam mid-
dag. Vi har fina utsideshytter på färjan till Gdynia. I Gdansk möter vår fantatsiska 
lokalguide, och EkmanResors vän, Michal, som är med oss hela vägen till Warsza-
wa. Vi fortsätter mot staden Czestochowa och det omskrivna klostret ”Jasna Gora” 
där vi finner Svarta Madonnan, detta mytomspunna skyddshelgon. 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 eftermiddagen väntar besök i 
Auschwitz och Birkenau ledsagade 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 atmosfären. 
Kanske ett besök på saltgruvan Wieliczkas eller besök det enorma Wawelslottet? 
Lunch och middag på egen hand. Efter frukost fortsätter sedan vår resa mot ståt-
liga Warszawa. Vi börjar med en stadsrundtur på eftermiddagen. Idag är staden 
återuppbyggd efter krigets förödelse och är en av Europas absolut vackraste städer. 
Under kvällen fri tid i staden.

Den sjätte dagen har vi några timmar på förmiddagen att fortsätta utforska sta-
den på egen hand innan vi beger oss upp mot Gdynia och färjan där vi äter härlig 
middag i à la carte restaurangen. Vi avslutar denna resa med en trevlig lunch i 
Tindered norr om Västervik och på eftermiddagen är vi åter i Stockholm. 

7 dagar Söndag 12/9 2021
Pris 10 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum/utsideshytt, färja Karlskrona–Gdynia t/r, 6 frukostar, 6 måltider 
varav en busslunch, inträde till Auschwitz, Birkenau, guidning i Krakow & Warszawa, bussresa
Tillval per person Enkelrum/hytt 1 400:-
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 10:30. För anslutning, se information på www.
ekmanresor.se
Valuta på resmålet Zloty
Boende Stena Line, Hotel Wyspanski Krakow, Hotel Metropol Warszawa
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MOT HÖSTKANTEN 

ABC
Alsace, Bourgogne och  
Champagne & Chablis

VI RESER tillsammans med välkända Fredrik Schelin till Europas finaste vindi-
strikt 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 höstfagert Sverige för att på eftermiddagen 
nå Göteborg och gå ombord Stena Lines fartyg mot Kiel. Efter frukost ombord fort-
sätter 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 övernattningsho-
tell och sedan väntar gemensam middag. 

Efter frukost rullar bussen vidare mot Frankrike 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. 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 innehållsrika dagar vi ska fylla med smakupplevelser! Det blir en 
härlig kompott av franska delikatesser och äventyr. Några av våra besöksmål un-
der dagarna i Bourgogne blir vingårdarna Brocard, Château Meursault, Domaine 
Lucien Jacob, Château de Pommard och Cassisium. Där tillverkas Cassis som då 
det blandas med Bourgogne Aligoté blir den dryck vi kallar Kir – tillsammans med 
champagne blir det Kir Royale. Senapsprovning på Edmond Fallot La Moutarderie. 

Mot slutet av veckan säger vi adjö till Beaune för den här gången. På vägen hin-
ner vi med en avstickare till den mysiga lilla staden Riquewihr i regionen Alsa-
ce, där vi gör resans sista vinprovning. Framåt sena kvällen når vi Tyskland och 
i höjd med Frankfurt checkar vi in på vårt övernattningshotell där middag väntar.  
Efter frukost dag nio fortsätter färden genom Tyskland och framåt eftermiddagen 
når vi Kiel och vår väntande färja som ska ta oss tillbaka till svensk mark igen. Om-
bord på båten låter vi oss väl smaka av fartygets à la carte-middag och spenderar 
senare natten i våra hytter innan vi når Göteborg.
Vi äter frukost ombord på färjan innan vi rullar av i Göteborgs hamn och fortsätter 
vår hemfärd. Längs vägen stannar vi till för möjlighet till lunch någonstans i trak-
terna kring Jönköping och beräknas nå Stockholm under eftermiddagen.

10 dagar Fredag 8/10 2021
Pris 19 480:-
I resan ingår Del i dubbelrum/insideshytt, båtresa Kiel–Göteborg t/r, 9 frukostar, 6 måltider, 
vinprovningar och besök enligt program, reseledare, bussresa 
Tillval per person Enkelrum/Enkelhytt 3 500:-
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 10.30. För anslutning se www.ekmanresor.se
Valuta på resmålet Euro
Boende Stena Line, Dorint Parkhotel Bad Neuenahr (övernattningshotell ej klart vid presslägg-
ning), Best Western Hotel Centre Reims, Ibis Beaune Centre, ACHAT hotel Egelsbach Frankfurt

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 under 
två heldagar. Ett perfekt sätt att se våra grannars huvudstäder på kort tid!

Vi tar bussen från Stockholm till Oslo där vi får en första glimt av Nor-
ges huvudstad. Väl ombord på färjan låter vi oss väl smaka av den här-
liga buffén med danska förtecken på vägen mot Köpenhamn. Mot kvällen 
tar vi del av fartygets nöjesutbud och inrättar oss i våra hytter. Man kan även  
passa på att göra förmånliga inköp i taxfreebutiken ombord innan vi säger godnatt.

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 
rundtursbåtar. Kanske kan det passa med smörrebröd, en god öl och ”en lille en” i 
Nyhavn? 

Under eftermiddagen lämnar vi den danska huvudstaden 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 bergs-
kanten. Förväntansfullt kan vi starta dagen och sedan får vi upptäcka denna  
gemytliga ”by” på egen hand. Det karaktäristiska operahuset med sin italienska vita 
marmor, Vigelandsparken och Aker Brygge är exempel på besöksmål för  dagen. Ef-
ter lunch som intas på egen hand lämnar vi Oslo för hemfärd mot Stockholm dit vi 
anländer sen kväll.  

3 dagar Söndag 3/10 2021
Pris 2 980:-
I resan ingår Del i insides tvåbäddshytt, båtresa,Oslo–Köpenhamn t/r, 2 frukostar, 2 måltider, 
bussresa
Tillval per person Enkelhytt 500:- t/r, Utsideshytt 300:- t/r
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 06.00. För anslutning, se information på www.
ekmanresor.se
Valuta på resmålet NOK och DKK
Boende www.dfds.se
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MOT HÖSTKANTEN

MÖT LJUSET  
I SKAGEN
Natur och konst

FÖLJ MED på en härlig resa till Skagens öppna landskap, haven Kattegatt och Ska-
gerrak som dramatiskt möts och de berömda Skagenmålarna. En intressant tur till 
vårt kära grannland med god mat och häftiga utsikter.

Vi kör på morgonen mot Göteborg med lunchstopp på vägen. Det blir en fin tur 
genom Sverige med stopp intill Vänern för lunch och bensträckare. Vi tar färjan 
till Fredrikshamn och njuter av middagsbuffén och båtens nöjesutbud innan det är 
dags att köra av och avsluta kvällen på fina Color Hotel i Skagen. 

Under förmiddagen dag 2 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 möjlighet 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 och restaurang. Här har ni egen tid och äter 
middag på egen hand.

Dagen därpå äter vi en stadig frukost innan vi ger oss av. Vi besöker Skagenmuseet 
fyllt av fantastiska konstverk av Skagenmålarna, både kvinnliga och manliga konst-
närer. Efter lunch, som intas på egen hand, blir det Råbjerg Mile, Europas största 
vandrande sandöken, surrealistiskt och oerhört vackert! Därefter återvänder vi till 
hotellet, och under kvällen äter vi gemensam middag innan vi skiljs åt för dagen.

Efter sovmorgon och frukost checkar vi ut och beger oss mot Fredrikshamn för lite 
shopping innan vi kliver på färjan. Efter ankomst Göteborg sätter vi kurs mot Stock-
holm, med härligt middagsstopp i Skara, som intas i hotell Julas fina konsthall. Vi 
är åter i vår huvudstad vid midnatt.

4 dagar Tisdag 12/10
Pris 7 980:-
I resan ingår Del i tvåbäddsrum/utsideshytt, 3 frukostar, 5 måltider, båtresa Göteborg–
Fredrikshamn T/R, utflykter och entréer enligt program, bussresa
Tillval per person Enkelrum 900:-
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 08.00. För anslutning, se information på www.
ekmanresor.se
Valuta på resmålet NOK och DKK
Boende Color Hotel Skagen 



NYTT UPPLÄGG på denna hyllade resa, nu direktbuss med övernattning i charmiga 
Bourgogne. Följ med till den charmiga staden Lloret de Mar beläget på soliga Costa 
Brava i Katalonien. Staden ligger pampigt vid det kristallklara blåa Medelhavet och 
omges av fascinerande klippor och branta stup.  

Fredag morgon träffas vi laddade på Cityterminalen. Vi startar vår bussresa från 
Stockholm och kör raka vägen mot Trelleborg. Kvällen spenderas med god mat 
och trevlig samvaro på den färja som tar oss över till Tyskland och Travemünde, 
där vi beräknar vara framme omkring midnatt. Mätta och nöjda sätter vi oss till-
rätta i bussen och sover skönt medan bussen rullar genom Tyskland natt mot lör-
dagen. Vi kör så småningom över franska gränsen och tar sikte mot den charmiga 
staden Beaune. Staden titulerar sig som en av Frankrikes mest kända vinstäder. Vi 
tar in på hotell och efter en skön nattsömn lämnar vi Beaune och kör mot spanska 
gränsen och staden Lloret de Mar. Vi hälsas varmt välkomna av vår lokala guide 
Carmen som även blivit vår vän under alla år. Därefter blir det middag på hotellet. 
 
Veckan vi har framför oss är fylld med intressanta och trevliga utflykter. Vi har ett 
besök vid Tossa del mar, en vacker gammal fiskeby vid havet. Vi går en rundvandring 
och njuter av den vackra gamla bebyggelsen “La Vila Vella”. Höjdpunkten blir den 
uppdukade lunchen hos Joan på Bahia de Tossa som grundades 1934. Här bjuds 
det på en riktig gastronomisk upplevelse för alla sinnen. En av dagarna gör vi en tur 
till Barcelona som har en över 2000 år lång och innehållsrik historia. Vi tar oss till 
hamnen, Olympiabyn, och vidare till basilikan La Sagrada Familia av den berömde 
katalanske arkitekten Antonio Gaudi, som vi ser från utsidan. Under turen ges det 
ledig tid för promenad på gågatan Las Ramblas i hjärtat av Barcelona eller promenad 
i de vackra gotiska kvarteren. Någon av dagarna besöker vi bodegan Mas Oller som 
drivs av Carles Esteva. Här producerar man prestigefulla högkvalitativa viner, bland 
de bästa i Empordadistriktet. Vi besöker vingården; där vi får se framställnings- och 
upptappningssektionerna . Vi avslutar med vinprovning och lunch vid havet. 

Efter en vecka med härliga upplevelser och fina minnen lämnar vi Lloret de Mar för 
denna gång. Efter en trevlig middag sätter vi kurs mot Sverige, där vi beräknar att 
vara framme natt mot söndag. Med nyvunna vänner och ett bagage fyllt med härliga, 
spännande och roliga minnen säger vi hej då till varandra för den här gången!

10 dagar Fredag 29/10 
Pris 15 480:- 
I resan ingår Bussresa t/r till Costa Brava, båtresa Trelleborg-Travemünde, del i dubbelrum, 6 
frukostar, 14 måltider varav 4 bussluncher, vandringsprogram, reseledare
Tillval per person Enkelrum 2 100:-
På/Avstigning Stockholm, Cityterminalen, kl. 07.00. För anslutning, se information på www.
ekmanresor.se
Valuta på resmålet Euro
Boende Roger de Flor Seleqtta, Ibis Beaune


HÖSTLOV 

V. 44 2021

COSTA BRAVA
Tossa del Mar, god mat och dryck, 

enklare vandring, sol och bad
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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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