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DIN RESA VÅR PASSION

DIN RESA VÅR PASSION!
Johan Ekman i en av EkmanBuss fina bussar.
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FÖRRA ÅRET BLEV DET MEST HÄNDELSERIKA och även mest oförutsägbara året inte bara i omvärlden utan också i vår lilla minikon-
cerns; EkmanBuss Flexibussitet och EkmanResor 1st Bussness Class, historia. Från att Covid-19 tog slut över en natt till ett krig på vår 
sida jordklotet. Vi började året med viss tillförsikt, men så i februari startade kriget. Dag 4 efter utbrottet stod undertecknad och en av mina 
fina kollegor Håkan Franzén på gränsen till Ukraina och inväntade tåget från Kiev. Därpå följde två månaders skytteltrafik från olika delar 
av Polen för att ta hem företrädesvis kvinnor och barn samt äldre Ukrainare. Men det stannade inte där, tack vare såväl privata initiativ som 
offentliga profiler;  ville alla  vara med och bidra, med namn som vår gode vän- och tillika skådespelare Kjell Bergqvist i spetsen ordnades 
även boende så att de gäster som åkte med våra bussar inte skulle ställas av mitt i natten utanför Migrationsverket. 
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Om vi nu blickar framåt har vi ett spännande resår att se fram mot. Vi inleder året med en 
fullbokad Jokkmokks marknad, för att i månadsskiftet mars/april traditionsenligt se på 
Tranorna. I vår har vi även satsat på flera nyheter. Outforskade / hemliga / okända  platser i 
Costa Brava, dit vi flyger, där vår svensktalande lokalguide Carmen tar oss med på en kuli-
narisk resa, vi äter på inte mindre än tre Michelinrestauranger. I maj har vi lyckats boka bil-
jetter till Elbphilharmonie i Hamburg, där vi få njuta av vacker musik och skönsång i operan 
”Ptolemaios, kung av Egypten” komponerad av Georg Friedrich Händel. En redan fullbokad 
succé vi siktar på att upprepa även i höst. Håll utkik!

En annan nyhet vi ser fram mot är tyska vinvägen i vinområdet Pfalz, där vi inte bara dricker 
vin och äter god mat utan även hinner med besök på intressanta platser som Heidelberg, 
Speyer och Deidesheim. För den historiskt intresserade har vi en resa till ”Svenska Pommern” med besök på öarna Rügen och Usedom. 
Under Kristi himmelfärdshelgen öppnas de flesta konstnärsateljéerna för besök på Gotland, vi gör flera spännande besök och givetvis även 
på Fårö. En tur runt Vättern på tre dagar med temat världsberömda kvinnor, Heliga Birgitta, Ellen Key och Estrid Ericson.

I höst tar vi även upp vår exklusiva resa till Sydafrika med, bördiga vinlandskap, vilda djur och storstaden Kapstaden. Och givetvis finns våra 
klassiker kvar, ABC (Alsace, Bourgogne, Chablis, Champagne) Bohuslän, Skagen , Höga Kusten och mycket mer…

Välkommen till en spännande säsong önskar Johan Ekman med team! 
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NÅGRA AV 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. 

Lena Jonasson 
Vår energiska solstråle från Hälsingland - Lena 
Jonasson! Hemma är hon i Delsbo, men älskar 
att resa och ta hand om fina grupper. Har även 
jobbat som rektor ett flertal år. 

"Hoppas du följer med oss på en resa, kanske möter 
du mig, en glad , serviceinriktad och påläst guide. 
Inkludering är mitt ledord, alla ska med i gruppen."

Ann-Helén Burman Shavroff
"Jag heter Ann-Helén Burman Shavroff och jag har
rest längs vägarna i Sverige och Europa sedan barns-
ben. Mina intressen är många men särskilt språk, 
historia, kultur, mat/vin och idrott tycker jag är roligt.
Hela mitt yrkesliv har jag arbetat med människor och 
det är något jag verkligen tycker om.

Väl mött på någon resa!"

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

ÅK KLIMATSMART – ÅK BUSS  
Gardasjön ligger ca 2 048 km körning bort, vilket totalt blir ca 55 kg koldioxid 
per person i utsläpp från bussen. Samma resa med flyget uppgår till ca 8–10 
gånger mer utsläpp per person. Därför är bussen det självklara valet för den 
miljö-medvetna! (Buss driven på diesel: 27 gram CO2 per person-kilometer 
Flyg: 160–325 gram CO2 per personkilometer)
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Vår fenomenale Mehdi förbereder snittar i bussen.
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Italiens Guldkorn 14
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EKMANRESOR
Våra resor utgår från Stockholm/Arlanda. Möjlig-
het 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 an-
dra orter, då återresan kan gå en annan väg. Vid 
resor med flyg gäller flygbolagets avboknings-
regler. 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. 

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

Utsikt från Taffelberget... Följ med till Sydafrika! Sid 15
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REDAN I VÅR

HOLLAND
Keukenhof, Amsterdam  

och Blomstertåget 

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

Vi kör från Stockholm på förmiddagen, med möjlig-
het för lunch på vägen ner mot Göteborg där vi tar 
nattfärjan till Tyskland. Middag tillsammans ombord. 
Efter härlig sjöfrukost kör vi till holländska gränsen 
och åker längs den tre mil vackra, imponerande Nord-
sjövallen. Något att stanna och fotografera! Vi bor på 
hotell Westcord Fashion Hotel Amsterdam ett par ki-
lometer från centrum. Här bor vi i 3 nätter med halv-
pension.  
Andra dagen besöker vi den berömda blomsterparken 
Keukenhof som bjuder på en skönhetsupplevelse utan 
motstycke.  Miljoner blomsterlökar i hundratals fär-
ger och former. Här finns slingrande stigar, porlande 
bäckar, fridfulla dammar och ett blomsterhav.  Parken 
har flera restauranger och cafeer för lunch på egen 
hand. På eftermiddagen tar vi oss in till centrum av 
Amsterdam och gör en båttur genom de trädkantade 
kanalerna och ser stadens unika gavelhus, historis-
ka byggnader och vackra broar. Därefter egen tid för 
shopping och kultur. 

På lördagen ser vi det färgsprakande Blomstertåget 
som passerar mellan Noordwijk och Haarlem varje år, 
med magnifika vagnar, stor blomsterprakt och myck-
et fantasi. Vi besöker även museet Panorma Mesdag 
i Den Haag, där världens största panoramamålning 
finns. 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 Stock-
holm som vi når under sen eftermiddagen. 

6 dagar Onsdag 19/4 Pris 13 980:-
I resan ingår Båtresa Göteborg–Kiel t/r, del i tvåbäddshytt/ 
rum (insideshytt), 5 frukostar, 6 måltider, utflykter enligt pro-
gram, bussresa
Tillval per person Enkelhytt/rum 3 300:-, utsideshytt 720:-
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 10:30
Boende Westcord Fashion Hotel Amsterdam, Stena Line



PÅSK PÅ KNISTAD 
HERRGÅRD

Läckö Slott och klassisk  
konstrunda

HÄRLIGT PÅSKFIRANDE på Knistad Herrgård – följ 
med oss och fira en traditionell påsk med goda mid-
dagar, svensk konst och kultur. Vi kör en konstrunda, 
besöker Läckö slott och Varnhems klosterkyrka. På 
långfredagen kör vi västerut med vår fina buss. Lunch 
i Örebrotrakten och därefter till Knistad och middag på 
kvällen. Påskafton bjuder oss traditionsenlig konst-
runda i trakterna kring Falköping där många ateljéer 
och gallerier håller öppet liksom ett flertal museer. Vi 
får ta del av många olika tekniker och uttryck. 
Dagen därpå besöker vi vackert belägna Läckö Slott 
liksom Varnhems Klosterkyrka där Jan Guillous ro-
manhjälte "Arn" har sina rötter. Stort påskbord serve-
ras på Påskafton och trerätters middag på Påsk dagen. 
Annandag påsk lämnar vi Knistad och planerar också 
detta år en sväng till Hornborgasjön innan färden går 
mot Stockholm. På vägen blir det gemensam lunch 
och vi är i huvudstaden på sena eftermiddagen. 

4 dagar Långfredag 7/4 
Pris 8 480:- 
I resan ingår Del i dubbelrum, 3 frukostar, 7 måltider varav ett 
Påskbord, konstrunda i Västergötland, besök och visning på 
Läckö Slott, besök på Varnhems Klosterkyrka, bussresa 
Tillval per person Enkelrum 1 200:- 
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 10:00   
Boende Knistad Herrgård 

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

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

Lillemor Andersson, Brandänge



TRANDANSEN
Övernattning på 

Knistad Herrgård

DEN MAGISKA fågeln tranan är trogen sina urgamla 
sträckleder, från korkeksskogarna i Spanien till Horn-
borgasjön i Västergötland. Här sker den berömda par-
ningsdansen. 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 Kvisma-
ren, Valle härad, Varnhems kyrka, Tåkern m.m. Över-
nattningen sker på vackra Knistad Herrgård.

Vi lämnar Cityterminalen i Stockholm på morgonen 
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 trev-
lig 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 da-
gen med en trerätters middag, välförtjänt efter alla 
intryck.
Andra dagen börjar med en skön Herrgårdsfrukost, 
därefter sätter vi oss i bussen för vidare äventyr. För-
sta stoppet för dagen blir vid Varnhems Klosterkyrka 
– där vi får en guidad visning. Kyrkan uppfördes av cis-
terciensermunkar 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 shopping.  Färden går söderut mot 
Vättern och vid Tåkern naturreservat stannar vi till för 
mer skådning! Vi beräknas åter i Stockholm på kväl-
len.

2 dagar Torsdag 30/3 Pris 4 980:- 
I resan ingår Del i dubbelrum, 1 frukost, 3 måltider, Ciceron 
Henrik Waldenström, besök och visningar enligt program, 
bussresa 
Tillval per person Enkelrum 600:- 
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:00   

Nu även som tvådagarsresa!

NYHET!
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REDAN I VÅR

COSTA BRAVA MED FLYG
Michelinrestauranger & Kataloniens okända pärlor!

FÖLJ MED oss på en unik stjärnbeströdd och exklusiv kulinarisk resa till natursköna Costa Brava. 
Vi utlovar många dolda pärlor och avnjuter unika, kreativa och välkomponerade menyer på tre Michelinrestau-
ranger. I resan ingår besök i Barcelona, Vic, Llafranc, Tossa de Mar och Dali’s Figueres.

Vi reser i ett mindre sällskap (max 16 personer) och flyger med SAS direkt till Barcelona, i flyget ingår ett extra 
bagage per person, tillgång till lounge och fast track på Arlanda, samt enklare förtäring ombord. 
Vi bor centralt på Hotel Anabel i Lloret de Mar ****ett trivsamt familjeägt hotell med bara 350 meter till den 
vackra strandpromenaden. Alla våra rum är nyrenoverade och har balkong ut mot poolområdet. Wifi ingår samt 
hotellets Spa. Hotellet ligger i ett mycket lugnt och fridfullt område.
Tillsammans med vår kunniga svenska lokalguide Carmen kommer vi att få uppleva en enastående vecka med 
Kataloniens mångfald av historiska landmärken och utsökt mat!
På samtliga utflykter är vi utrustade med hörsnäckor och njuter av allt Carmen berättar, skönt och bekvämt. 

Veckan erbjuder många höjdpunkter. 
Den frodiga och gröna renässansträdgården Santa Clotilde i Lloret de Mar med spektakulär havsutsikt.

Barcelona blir en heldag där vi upptäcker de gotiskakvarteren till fots och fascineras av stadens arkitektoniska 
kontraster av gammalt och nytt. Med buss tar vi oss till basilikan La Sagrada Familia, Antonio Gaudís impone-
rande mästerverk där vi studerar de rikt utsmyckade fasaderna. 
Vi lägger stor vikt på helhetsupplevelsen.

En härlig båttur längs den vilda och dramatiska kusten till Marc Chagalls blåa Paradis Tossa de Mar och en my-
sig vandring i den gamla medeltida stadsdelen, La Vila Vella.

Vi beger oss till den för oss svenskar mer okända historiska med staden Vic, här befinner sig ett av Spaniens 
unika och välbevarade romerska tempel. Vi färdas tillbaka i tiden vid det medeltida torget Plaza Mayor som om-
gärdas av valv och vackra bostadshus. Katedralen San Pedro är en spännande blandning av olika arkitekturstilar 
och är väl värt ett besök med sina imponerande väggmålningar av Joan Maria Sert. 

Sist men inte minst kommer vi att fascineras av den surrealistiske konstnären Salvador Dalis genialitet med 
ett besök i hans födelsestad och museum i Figueres. Under dagen besöker vi även en liten lokal vingård och får 
prova vin.

Naturligtvis hinner vi med att njuta av hotellets trevliga poolområde med både utomhus- och uppvärmd inom-
huspool. Det blir definitivt en mycket kontrastrik och spännande vecka! Så följ med om du älskar god mat och 
dryck och vill förgylla din vistelse med kultur och historia i nya vänners lag!

8 dagar Söndag 23 april 
Pris 24 980:-
I resan ingår Flyg Arlanda – Barcelona T/R i SAS Plus (alla skatter och avgifter inkluderade), del i dubbelrum 
med balkong, halvpension på hotellet: 7 frukostar, 7 middagsbufféer inklusive husets vin och vatten, 3 luncher 
i Michelin restauranger inklusive 2 glas utvalt vin, 4 spanska luncher, entréer och visningar enligt program, 
spansk turistbuss, svensktalande lokalguide under hela resan
Tillval per person Enkelrum 2500:- 
Valuta på resmålet EURO

På/Avstigning  Arlanda flygtid 07:45, SK1811 (tillgång till Fast Track och lounge)
Boende Hotel Anabel

EXKLUSIV  
NYHET!

 

ABC
Alsace, Bourgogne och  
Champagne & Chablis

VI RESER tillsammans till Europas finaste vindistrikt 
och fyller dagarna med god mat, vin och kultur. Vi träf-
far människor bakom vinet och besöker gårdar som 
sällan öppnar dörrarna för turister.

Första dagen tar vi oss från Stockholm till Göteborg 
och vår färja Stena Line. Efter frukost 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 där gemensam middag väntar. 
Dag 3 rullar bussen vidare mot Frankrike och sta-
den Epernay. Här äter vi gemensam lunch på lokal 
restaurang. Efter lunchen gör vi resans första besök 
på ett av områdets champagnehus. Vi åker sen sista 
biten till Reims, där vi stannar två nätter. Här kom-
mer vi under dagarna besöka champagnehus av olika 
karaktär, även de mindre kända för gemene man. Bor 
gör vi på ett lite enklare men mycket centralt beläget 
hotell. På resans femte dag fortsätter vi mot Bour-
gogne och den charmiga staden Beaune. Vi har nu tre 
innehållsrika dagar som vi ska fylla med smak- och 
kulturupplevelser! Några av våra besöksmål under 
dagarna i Bourgogne blir vingårdarna Brocard, Châ-
teau Meursault 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. Vi hinner också med rundvandring och 
senapsprovning på anrika Edmond Fallot La Moutar-
derie. Mot slutet av veckan säger vi adjö till Beaune för 
den här gången. På vägen hinner vi med en avstickare 
till den charmiga orten Riquewihr i regionen Alsace, 
där vi gör resans sista vinprovning på en klassisk vin-
gård. Vi stannar för natten i utkanten av Giessen där 
middag väntar. 
Efter tidig frukost den nionde dagen fortsätter färden 
norrut genom Tyskland och framåt eftermiddagen når 
vi Kiel och vår väntande färja som ska ta oss tillbaka 
till svensk mark igen. 

10 dagar Fredag 21/4, fredag 6/10 Pris 22 980:-
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 3 200:- , utsideshytt 500:-
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 10:30 
Valuta på resmålet Euro
Boende Leonardo Hotel Aachen, Ibis Reims Centre, Ibis Beaune 
Centre, Best Western Plus Hotel Steingarten, Stena Line (OBS, 
andra hotell på resan med avgång 6/10)
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MAJ

NYHETER!

VÄRMLAND
Lars Lerin, Rackstadmuseet, 

Klässbols Linneväveri och
Mårbacka/Rottneros

   
VÄLKOMMEN ATT följa med oss på en spännande tre-
dagarsresa till kulturlivet i det fagra Värmland. Vi läm-
nar Cityterminalen på morgonen och kör mot Wadkö-
ping där vi får en bild av svunna tiders Örebro innan vi 
når Karlstad och Sandgrund där vi blir guidade genom 
den folkkäre Lars Lerins konst! Vi äter trevlig lunch i 
Karlstad och på eftermiddagen vi checkar in på anrika 
Dömle Herrgård där vi senare äter en trerätters mid-
dag tillsammans.  På morgonen avnjuter vi en herr-
gårdsfrukost och får tid för lite avkoppling på hotellets 
SPA- avdelning.  Därefter beger vi oss till Arvika och 
det vackert belägna svenska konstnärsmuseet Rack-
stad vars inriktning är konst- och konsthantverk med 
influenser från Arts&Crafts-rörelsen parallellt med 
aktuell samtidskonst. Här får vi en spännande visning 
och lunch. Vi kör vidare mot Kungliga Hovleverantören 
Klässbols Linneväveri där vi får en kort presentation 
med mycket vackert att se och en inbjudande butik för 
den som så önskar. Kvällen bjuder ännu en härlig tre-
rättersmiddag på sköna Dömle Herrgård. Sista dagen 
njuter vi av frukosten i den härliga miljön och kör se-
dan mot Selma Lagerlöfs harmoniska Mårbacka, där 
vi får en inlevelsefull visning av gården. På vägen hem 
stannar vi för trevlig avslutningslunch och vi beräknar 
vara åter i Stockholm omkring middagstid.
Observera att på vår juniresa besöker vi Rottneros i stället 
för Mårbacka. På Rottneros guidas vi i den vackra trädgår-
den – med sin unika skulpturpark och nyskapande träd-
gårdsformgivning.  

3 dagar Tisdag 9/5, tisdag 27/6, lördag 9/9 Pris 7 680:-
I resan ingår Del i dubbelrum på Dömle Herrgård, fri tillgång 
till SPA- avdelning, 2 frukostar, 5 måltider, entréer och vis-
ningar, bussresa
Tillval per person Enkelrum 800:-
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:00
Boende Dömle Herrgård



Johan Ekman tillsammans med Georg Möller från Dömle 
Herrgård.

TYSKA VINVÄGEN
Mat, vin och kultur 

 

MAT, VIN OCH KULTUR längs Tyska Vinvägen – med 
spännande vinprovningar och besök i städerna Speyer 
och Heidelberg!
På denna natursköna resa åker vi längs den tyska 
vinvägen och upplever berömda vindistrikt i Tyskland.  
Genom Pfalzområdet slingrar sig Deutsche Wein-
strasse förbi idylliska småbyar och vinodlingar. Vi bor 
i charmiga Neustadt an der Weinstrasse på fyrstjär-
niga Achat  hotel i tre nätter. Under vår resa besöker 
vi flera trevliga vingårdar och ett fruktsnapsbränneri. 
På Wiengut Eymann, som är ett riktigt familjeföretag 
med tre generationer på en och samma gård. Där Rai-
ner Eymann är administratör, verkställande direktör 
och vinmakare i en och samma person. Weingut We-
egmüller, en av regionens äldsta vingårdar, som idag 
ägs i elfte generationen av Stefanie Weegmüller. När 
hon tog över efter sin far för 30 år sen fanns det inte 
många kvinnliga vinmakare i trakten. Hon är känd 
för aromatiska viner som till exempel Scheurebe och 
mineraliska Riesling viner. På det familjeägda brän-
neriet Axel Hubach får vi provsmaka några av deras 
klassiska fruktsnapsar. I staden Speyer ser vi den 
berömda domkyrkan som är den största och bäst be-
varade romanska katedralen i världen. I kryptan vilar 
flera av de Tysk-Romerska kejsarna. Vi gör även ett 
besök i romantiska staden Heidelberg som ståtar med 
Tysklands äldsta universitet och det grandiosa renäs-
sanspalatset som höjer sig effektfullt över staden. 
Vi promenerar över den berömda bron ”Alte Brücke” 
över floden Neckar och ser den välbevarade gamla 
stan.  På vår väg hemåt stannar vi till för att bekanta 
oss med den vita sparrisen med högsäsong i maj. Vi 
stannar till i staden Koblenz och Deutsches Eck den 
plats där floden Mosel rinner ut i Rhen. Vi övernattar i 
det berömda hedlandskapet Lüneburger Heide, strax 
norr om Hannover på vår väg mot Kiel. Resan till och 
från Sverige går med Stena Line, Kiel- Göteborg där vi 
sover gott i utsideshytter och njuter av middag samt 
fartygets nöjesutbud.

7 dagar Lördag 6/5 Pris 18 980:-
I resan ingår Båtresa Göteborg–Kiel t/r, del i tvåbäddshytt/ 
rum (utsideshytt), 6 frukostar, 7 måltider, vinprovningar, besök 
och entréer, lokalguide, bussresa och reseledare
Tillval per person Enkelhytt/rum 2 200:-
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 10:30
Boende Stena Line, Achat hotel Neustadt an der Weinstrasse, 
Michel and Friends Hotel Lüneburger Heide



MÖT LJUSET  
I SKAGEN
Natur och konst

FÖLJ MED på en härlig resa till Skagens öppna land-
skap, där haven Kattegatt och Skagerrak dramatiskt 
möts, där de berömda Skagenmålarna hämtat inspi-
ration från.
 
Vi kör på morgonen mot Göteborg med lunchstopp på 
vägen. Det blir en fin tur genom Sverige innan vi tar 
färjan till Fredrikshamn. Här njuter vi av middagsbuf-
fén och båtens nöjesutbud innan det är dags att köra 
av och avsluta kvällen på fina Color Hotel i Skagen.

Under förmiddagen sätter vi kurs mot den slående 
vackra sandudden Grenen som bildar en spets mot 
nordost där Skagerrak och Kattegatt möts. Vi åker 
en tur med ”Sandormen- tåget”, här finns möjlighet 
till fina bilder. Vi upplever det speciella ljuset, en unik 
naturupplevelse! Därefter tar vi oss in till Skagen för 
gemensam lunch och därefter besöker vi Skagenmu-
seet fyllt av fantastiska konstverk av Skagenmålarna, 
både kvinnliga och manliga konstnärer. Eftermidda-
gen fortsätter med ett besök på Anchers hus för mer 
konst. Vi återvänder till härliga Color Hotel för spa, 
middag och trevlig samvaro.
 
Efter en lugn morgon på hotellet fortsätter vår kon-
strunda med ett besök på intressanta Drachmanns 
hus. Lunch på egen hand och fri tid att strosa runt 
innan det är dags för Råbjerg Mile, Europas största 
vandrande sandöken, surrealistiskt och oerhört vack-
ert. Gemensam middag på hotellet.

Tidig frukost och avfärd mot Fredrikshavn innan vi 
tar färjan mot svensk mark. Efter ankomst Göteborg 
sätter vi kurs mot Skara för en sen avslutningslunch i 
Best Western Hotel Skaras magnifika konsthall! God 
mat, fin konst och härligt sällskap. Mätta och belåtna 
sätter vi kurs mot Stockholm dit vi beräknas anlända 
på kvällen.

4 dagar Tisdag 2/5, tisdag 12/9
Pris 8 980:-
I resan ingår Del i tvåbäddsrum/utsideshytt, 3 frukost,  
5 måltider, båtresa Göteborg–Fredrikshamn T/R,  
utflykter och entréer enligt program, bussresa
Tillval per person Enkelrum 1800:-
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:00
Valuta på resmålet DKK
Boende Color Hotel Skagen 



Nu som tredagarsresa!

NYHET!
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MAJ

GOTLAND
Konst och kultur på 

Gotland i försommartid

UNDER NÅGRA fantastiska dagar upplever vi Östersjöns pärla med sin unika natur 
och kultur.  Visby är en av Östersjökustens vackraste städer med dess välbevarade 
medeltida stadskärna. Öppna ateljéer är ett vårtecken på ön, då håller gotländska 
konstnärer, konsthantverkare och formgivare sina ateljéer öppna för besök.   
Vi åker Destination Gotlands fartyg från Nynäshamn, med bekväma vilstolar om-
bord och tid för lunch på egen hand. Väl framme i Visby tar vi oss till trevliga Solhem 
hotell, beläget precis utanför stadsmuren i Palissadparken, bara ett stenkast från 
Visbys centrala delar. Gemensam middag på hotellet. Efter skön frukost reser vi 
söderut på ön till Gotlands sydligaste udde. Vi stannar till vid Hoburgen och be-
undrar utsikten och raukarna. Turen går vidare till Vamlingbo prästgård, ett bygg-
nadsminnesmärke och en av de bäst bevarade prästgårdsmiljöerna på Gotland, 
här besöker vi Lars Jonsson museum hans konstnärskap präglas av passionen för 
fåglar och deras miljöer. Under dagen ingår en trevlig lunch och stopp för konst-
närsbesök. Strax utanför Visby besöker vi Konstnärshemmet Brucebo byggt av Ca-
rolina Benedicks Bruce och William Blair Bruce här fann paret inspiration för att 
skapa en mängd målningar och skulpturer som än idag finns att beskåda. Vi får en 
guidad tur av hemmet och trädgården.
På tredje dagen kör vi norrut mot färjeläget i Fårösund och får se mycket av Norra 
Gotlands karga natur. Denna säregna och mytomspunna ö har mycket att erbjuda. 
Vi gör en liten rundtur på ön och imponeras av landskapet med sina gamla gårdar, 
äter lunch tillsammans innan vi besöker Bergman Center där vi får en guidad tur 
genom utställningen och biografen. 
På eftermiddagen kör vi tillbaka mot Visby, stannar till hos någon konstnär och äter 
gemensam middag innan vi återvänder till hotellet. Sista dagen på vår resa är för-
middagen fri för egna strövtåg i Visby. Vi samlas igen vid lunchtid och tar oss med 
bussen till den prisbelönta restaurangen  Lilla Bjers strax utanför Visby för lunch. 
Måltiden serveras i deras stora växthus och håller hög klass. Efter en trevlig lunch 
beger vi oss mot färjelägret och påbörjar resan hemåt, vi beräknas vara tillbaka på 
Cityterminalen vid middagstid.

4 dagar Torsdag 18/5 Pris 9 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum, resa med Destination Gotland T/R, 3 frukostar, 5 måltider, besök 
och entréer, reseledare, bussresa
Tillval per person Enkelrum 1 850:-
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 09:00
Boende Best Western Solhem



DET VACKRA BOHUSLÄN
Unik skärgårdsnatur och  

hällristningsområdet i Tanum



UPPTÄCK DET vackra landskapet Bohuslän, med härliga fiskelägen och storslagen 
natur! Vi besöker Lysekil-Smögen–Tanumshede-Tjörn med Akvarellmuseet och Pi-
lane skulpturpark - båttur i Kosterskärgården och vi avslutar i Karlstad och Lars 
Lerins Sandgrund! Vi bor i Uddevalla på hotell Bohusgården & Spa, i trevliga rum 
med balkong och fjordutsikt.

Dag ett kör vi igenom Sverige med stopp för lunch i Örebro-trakten samt visning av 
Husaby kyrka med anor från 1100-talet. På kvällen kommer vi fram till Uddevalla 
och vårt hotell Bohusgården, vackert beläget vid Byfjorden, där våra rum har bal-
kong och fjordutsikt.
Nu väntar tre dagar med spännande utflykter! En dag tar vi färjan över Gullmars-
fjorden, med sin bländande skärgård och kommer till Lysekil där vi gör en pro-
menad tillsammans. Dagen fortsätter till Smögens bryggor här blir det fri tid att 
strosa runt och inta lunch på egen hand. Turen fortsätter sedan mot Tanumshede  
innan vi kommer dit gör vi ett kort stopp i Fjällbacka. I Tanumshede vid Vitlyckehäl-
len får vi en kort presentation av hällristningarna och tid att gå runt på egen hand. 
Vår middags serveras i Ljungskile innan vi återvänder till vårt hotell.
Nästa dag åker vi till Tjörn och Skärhamn där vi besöker det välkända Nordiska Ak-
varellmuseet och äter gemensam lunch på bryggan strax intill. På eftermiddagen 
besöker vi det spektakulära Pilane skulpturpark, naturens egen konsthall. Utställ-
ningsområdet är ingen park med iordningställda vägar utan ett levande betesland-
skap där man rör sig fritt eller på upptrampade stigar över ängar och berg. Rejäla 
skor rekommenderas. Dag fyra gör vi en heldagstur runt Kosteröarnas arkipelag i 
privat båt. Avresa sker från Strömstad och vi beger oss ut i skärgården, under re-
san berättas om smuggeltiden i Strömstad under förbudstiden i Norge. Hemresan 
går genom det fagra Dalsland längs den västra sidan av Vänern mot Karlstad. Här 
besöker vi Sandgrund, och får en guidad visning av utställningen, Lars Lerin anses 
idag vara en av Nordens främsta akvarellister.  

5 dagar Måndag 22/5, måndag 7/8 Pris 10 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 4 frukostar, 7 måltider, färjor och broavgifter, besök och entréer 
enligt program, bussresa
Tillval per person Enkelrum 2 500:-
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 09:00
Boende Bohusgården Hotell

NYHET!

Vackra Visby! 
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MAJ OCH JUNI

POMMERN
Svenskminnen, vackra naturscenerier, 

öarna Rügen och Usedom

RES MED oss på en underbar historisk resa till svenska Pommern! Upplev vackra 
naturscenerier, pittoreska badorter och många svenskminnen tillsammans med 
vår svensktalande lokalguide. Svenska Pommern var den del Sverige fick i Westfa-
liska freden 1648, och som var i svensk ägo till år 1815.  Det ingår besök på öarna 
Rügen och Usedom samt städerna Stralsund och Greifswald.

Resan börjar i Stockholm och går tvärs över Sverige till Göteborg och Stena Line, 
där vi njuter av utsidershytter, festlig mat och en god natts sömn. På morgonen 
anländer fartyget till Kiel och resan går sedan österut mot Wismar, som blir da-
gens första stopp. Vi tar en kort promenad med vår reseledare, ser det välbevarade 
centrumet med sina vackra köpmanshus, ståtliga tegelkyrkor och äter gemensam 
lunch innan vi kör vidare mot Stralsund. Hit kommer vi på sen eftermiddag och 
checkar in på nyrenoverade Maakt Hotel som ligger centralt i den gamla medeltida 
stadskärnan. På kvällen möter vår lokalguide upp för en stadspromenad och Stral-
sunds sevärdheter. Här hittar vi många svenskminnen, då Stralsund var Sveriges 
huvudstad för de tyska besittningarna i nästan 100 år. 

En av dagarna reser vi till Tysklands största ö, Rügen, med spännande historia, 
vacker natur och en mängd charmiga badorter, där tiden tycks stått stilla. En 
sträcka färdas vi med ett ångdrivet veterantåg som för oss genom vackra natur-
områden, i badorten Binz flanerar vi på den vackra strandpromenaden här finns tid 
för glass eller en öl. På resan passeras Tredje rikets semesterort Prora där man 
planerade för att kunna ta emot 22 000 gäster samtidigt. Vid Viktoriasicht tar vi en 
promenad genom den vackra bokskogen till de berömda vita kritklipporna. 
Innan avresan från Rügen stannar bussen till på ett unikt ölbryggeri, här bryggs 
öl med nästan bortglömda gamla metoder.  Vi bjuds på öl provning och enklare 
kvällsmåltid.

Under resan besöker vi Greifswald med den vackra domkyrkan och universitetsau-
lan, där många svenskar studerade under 1700-talet.
Vi besöker ön Usedom och kommer fram till Gustav II Adolfs landstigningsplats Pe-
enemünde. Vid den berömda strandpromenaden och piren i Bad Heringsdorf görs 
ett stopp och på eftermiddagen kommer vi till Johan Oxenstiernas Wasserschloss 
Mellenthin med intakta vallgravar, vackert beläget i ett lövskogsområde. Här be-
söker vi den välbevarade bykyrkan med intakt interiör från 1600-talet.  Middagen 
ikväll serveras i slottets egen restaurang under medeltida valv.

6 dagar Söndag 4/6 Pris 13 980:-
I resan ingår Båtresa t/r, del i tvåbäddsrum/utsideshytt, 5 frukostar, 8 måltider, besök och en-
tréer enligt program, svensktalande lokalguide, reseledare, bussresa
Tillval per person Enkelrum/hytt 3 000
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 10:30
Valuta på resmålet Euro
Boende Stena Line, Maakt Hotel



KOSTA BODA 
Kosta Boda Art Hotel, hyttsill och 

Vilhelm Mobergs Utvandrarna

FÖLJ MED till Kosta Boda och Växjö! På denna trevliga resa besöker vi populära 
Glashyttan i Kosta samt upplever Vilhelm Mobergs utvandrarbygder. Vi äter god 
mat, shoppar på outlet och njuter av vårt SPA-hotell. På vår hemresedag stannar vi 
till i Växjö och ser Utvandrarnas hus och Sveriges glasmuseum.
Vi lämnar Cityterminalen och kör mot Linköping där vi stannar för trevlig lunch. 
Mätta och belåtna besöker vi friluftsmuseet i Gamla Linköping där vi får en känsla 
av hur livet kunde se ut förr i tiden. Vi anländer Kosta under eftermiddagen, check-
ar in på vårt fina Kosta Boda Art hotel och resten av eftermiddagen är fri för shop-
ping, SPA eller kanske en promenad.
Mot kvällen samlas vi för att tillsammans uppleva en unik middagskväll - med 
Hyttsill, glasblåsningsuppvisning och musikunderhållning. Hyttsill är en gammal 
tradition i Glasriket som går tillbaka till tiden när hyttan också var bygdens sam-
lingspunkt. Här bjuds på genuin småländsk mat tillagad i kylugnarna, underhåll-
ning och glasblåsning på mästarnivå. En härlig kväll tillsammans!

Efter en skön natts sömn och en härlig frukost väntar en visning av Glashyttan 
innan vi beger oss mot författaren Vilhelm Mobergs utvandrarbygder för en guidad 
tur. Här känner vi av historiens vingslag, det var i dessa trakter som människorna 
lämnade sina gårdar på grund av fattigdom och utvandrade till landet i väst- Ame-
rika under 1800-talet. Vi besöker Duvemåla och Rundkvistagården, utvandrarle-
den och ser Vilhelms Mobergs födelseplats.  Därtill ser vi platsen där Utvandrarna 
(Troells orginalfilm) spelades in. Vi äter trevlig gemensam lunch och återvänder 
tillbaka till Kosta Boda Art hotel. Resten av eftermiddagen på egen hand innan 
vi samlas för en härlig tvårättersmiddag på hotellet. Morgonen därpå njuter vi av 
härlig frukost, checkar ut och beger oss mot Växjö. Nu väntar Utvandrarnas hus, 
Sveriges glasmuseum och en avslutningslunch innan vi styr kosan mot Stockholm 
igen dit vi beräknas vara åter framåt kvällen. 

3 dagar Söndag 21/5, söndag 17/9 Pris 6 980:- Tillval per person Enkelrum 1000:- 
I resan ingår Del i dubbelrum, 2 frukostar, 2 luncher, Hyttsill-middag med glasblåsningsshow, 
tvårättersmiddag, guidade turer enl program, bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:00   
Boende Kosta Boda Art Hotel

NYHET!



Glasbaren på Kosta Boda Art Hotel
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MIDSOMMAR I  
DALARNA  

Klassiskt midsommarfirande 
med Skinnarspelet

VÄLKOMMEN TILL ett riktigt midsommarfirande i här-
liga Dalarna. På midsommarafton reser vi med buss 
för att uppleva genuin midsommar, lokal mat, maj-
stångsresning och det berömda Skinnarspelet, och ett 
besök hos Anders Zorn står på programmet. 

På morgonen lämnar vi Stockholm och tar sikte på 
Sälen och här väntar en härlig midsommarmiddag på 
Värdshuset Gammelgården som vi bor på i två nätter. 
Efter frukosten dag två, stiger vi på bussen för att ta 
oss mot Täpp Lars fäbod i Ansele. Här får vi ta del av 
historien kring Täpp Lars och hans hantverk. Sedan 
väntar lunch i Orrskogen innan det är dags för det årli-
ga Skinnarspelet, ”Den underbara pälsen”. Ett lätt och 
lustigt spel med inlagda danser och sånger, däribland 
den kända midsommarvisan. I Skinnarspelen som 
uppförs varje midsommar i Malung, medverkar de för 
bygden typiska skinnarna. Efter spelet tar bussen oss 
tillbaka till vårt hotell som väntar med middag. Efter 
frukost och utcheckning dag tre tar bussen oss via 
Mora hemåt. Vi gör ett stopp och hälsar på hos Anders 
Zorn och hans hem. Vi äter gemensam lunch innan vi 
lämnar Dalarna och beräknas vara åter i Stockholm 
framåt kvällen. 

3 dagar Fredag 23/6
Pris 7580:- 
I resan ingår Del i dubbelrum, 2 frukostar, 5 måltider, biljett till 
Skinnarspelet, besök hos Täpp Lars, förmiddagskaffe, besök 
på Zornmuséet, bussresa. 
Tillval per person Enkelrum 1500:- 
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:00   
Boende Värdshuset Gammelgården Sälen 

Klassisk dans runt midsommarstången.

JUNI OCH JULI

ATLANTER- 
HAVSVEIEN

Genom Gudbrandsdalen och  
ett magiskt fjordlandskap

DENNA RESA tar oss med buss till den imponerande 
Atlanterhavsveien i det yttersta havsbandet och med 
båt på Geirangerfjorden, vattenfallen Friaren och De 
Sju Systrarna. Ett fascinerande minne för livet. 
Dag ett blir det tidig avresa mot Norge. Vi färdas väs-
terut och gör stopp för kaffe och lunch. Via Arvika når 
vi den norska gränsen och så småningom Lilleham-
mer, staden som stod värd för vinter OS 1994. Dag två 
fortsätter vi vår resa, mellan de höga bergstopparna 
färdas vi i dalgången Gudbrandsdalen. Vi svänger av 
mot väster. Orter som Lom och Grotli passeras och 
vid Dalsnibba börjar färden ned mot fjorden. Snart är 
vi i Geiranger, en av Norges vackraste och mest foto-
graferade platser. Här intar vi dagens lunch och kliver 
sedan ombord på ett fartyg som tar oss ut längs de 
magnifika fjordarna under en tre-timmars kryssning 
mot Ålesund, här möter oss bussen och vi kör längs 
fjordlanskapet till Molde där vi stannar för natten. Den 
tredje dagen bjuder på upplevelser både för magen 
och för ögat. I den lilla fiskebyn Bud gör vi lunchuppe-
håll och lockas av fiskrestaurangens berömda soppa! 
Sedan är det dags för Atlanterhavsveien som är över 
åtta kilometer lång och sträcker sig längs det yttersta 
kustbandet, över ett antal öar och broar. Vi fortsätter 
via Kristiansund till den tusenåriga staden Trondheim 
där vi tar in på kvällens toppmoderna hotell. Det blir 
tid i Trondheim innan vi kör mot Åre och lunch i den 
vackra fjällvärlden och sedan vidare mot Sundsvall 
där vi övernattar på anrika Hotell Knaust. Sista da-
gen på vår resa kör vi längs den vackra Hälsingekus-
ten och stannar till på trevligt ställe för lunch innan 
vi återvänder till Stockholm dit vi beräknas komma 
på kvällen, fyllda med underbara naturscenerier och 
upplevelser.
  

5 dagar Lördag 1/7
Pris 12 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 4 frukostar, 8 måltider, utflykter 
och entréer enligt program, Fjord Cruise, vägfärjor, reseledare, 
bussresa
Tillval per person Enkelrum 2 350:-
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 07:00
Valuta på resmålet NOK och SEK
Boende Clarion Collection Hammer, Scandic Seilet Molde, 
Clarion Hotel & Congress Trondheim, Elite Hotel Knaust 

 

SISTA SOMMAREN PÅ 
FREDRIKSDALSTEATERN  

Mat, vin och kultur 
i sköna Skåne

SISTA SOMMAREN på Fredriksdals Teatern! Eva Ryd-
bergs avskedsföreställning blir en praktfull sommar-
komedi ”Två man om en änka” I resan ingår besök på 
Vandalorum Konst och Design Museum, Sofiero Slott 
& Trädgård, samt Arilds Vingård. Vi bor på klassiska 
hotell Mollberg mitt emot Kärnan i Helsingborg!
Dag ett stannar vi för lunch på Vandalorum Museum 
för Konst och Design. Efter välsmakande lunch besö-
ker vi utställningslokalen. I sommar presenteras en 
omfattande utställning med konstnär och keramiker 
Lisa Larson. Larson är känd och älskad av flera ge-
nerationer i Sverige, men hon beundras även långt ut-
anför landets gränser. Vi fortsätter mot Helsingborg 
och klassiska hotell Mollberg. I den anrika byggnaden 
finns många vinklar och vrår vilket skapar individuella 
rum med egen karaktär. Andra dagen beger vi oss till 
Sofiero slott och trädgårdar och får ta del av Sofie-
ros färg-sprakande blomsterprakt, unika trädgårds-
arv och kungliga historia. Lagom till lunch lämnar vi 
Sofiero och reser norrut. På Kullabergs sydsluttning-
ar hittar vi Arilds vingård, en av de äldsta gårdarna 
i trakten. Vi börjar med lunch och får sedan en vis-
ning av vingården som avslutas med provning av tre 
av gårdens viner. På eftermiddagen har vi egen tid i 
Helsingborg för tidig middag på egen hand. På kväl-
len besöker vi Fredriksdals teatern där det är dags för 
Eva Rydberg att säga tack och hej till sin kära publik 
efter 28 framgångsrika år. Hon gör det med en festligt 
färgsprakande version av Nils Poppes klassiska som-
markomedi ”Två man om en änka”. Hemresan går via 
Gränna där det blir lunch och polkagrisar, vi beräknas 
vara tillbaka i Stockholm vid middagstid.

3 dagar Fredag 7/7, fredag 18/8 Pris 6980:- 
I resan ingår Del i dubbelrum, 4 måltider, teaterbiljett och 
entréer enligt program, bussresa, reseledare
Tillval per person Enkelrum 1200:- 
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:00   
Boende Hotell Mollberg

NYHET!
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NORDKAP
Med Rovaniemi, Samecenter  

och Ishavskatedralen

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

Vi tar vår sköna buss med över till Åbo där vi sedan 
sätter fart längs de finska vägarna. Besöker Rauma, 
den fina ”levande” trästaden och svenskstaden Vasa.  
Vår resa tar oss utmed Bottenvikens kust upp till Kemi 
och mot tomtens fina Rovaniemi. Vi passerar Polcir-
keln på vår väg och vidare till Saariselkä och vårt ho-
tell. Resan går vidare in i Norge och mot Karasjok. Här 
besöker vi Samecentret och kör sedan mot Nordkaps-
klippan - en oförglömlig afton. Vi följer den vackra 
Porsangerfjorden. Vi ser Altamuseet med hällrist-
ningar. Tromsö med vidunderliga vyer! Färjeturer 
på väg mot Ishavskatedralen. Söderut igen, utmed 
Torneträsk mot Kiruna, på vägen Jukkasjärvi kyrka 
och altartavlan av Bror Hjort. Vi övernattar i Kiruna 
nya centrum. Dagen därpå besöker vi Jokkmokk och 
övernattar på berömda The Wood Hotel i Skellefteå. 
Hemvägen går längs den vackra Norrlandskusten, vi 
är tillbaka i Stockholm på kvällskvisten.

9 dagar Tisdag 18/7
Pris 18 980:-
I priset ingår Del i dubbelrum/utsideshytt, 8 frukostar, 9 målti-
der, båtresa med Viking Line Stockholm-Åbo, färjor, tunnelav-
gift på Mageröya, filmvisning Samecentret Karasjok, Alta mu-
seum, inträde, film och certifikat till Nordkapshallen, inträde 
Ishavskatedralen, Jukkasjärvi Kyrka, bussresa, reseledare
Tillval per person Enkelrum 4 500:-
På/Avstigning Viking Line Stadsgården 19:00
Valuta på resmålet NOK och Euro
Boende Ravintola Raahen Hovi, Holiday Club Saariselkä, Scan-
dic Honningsvåg, Scandic Alta, Clarion Hotel Edge Tromsö, 



SAVONLINNA  
OPERAFESTIVAL
Romeo och Julia, Barberaren 

i Sevilla och ångbåtstur 
FÖLJ MED oss på fantastisk operaupplevelse i Ny-
slott/Savonlinna! Två magiska föreställningar står 
på programmet, Romeo och Julia samt Barberaren 
i Sevilla med sittplatser i den bästa kategorin. Vi re-
ser med Viking Line i sköna utsideshytter och bor på 
Sommarhotell Tott i Savonlinna. I resan ingår vackra 
naturscenerier, underbar musik, lunchkryssning om-
bord på ångbåt, besök vid Kerimäki kyrkan och Fin-
lands näst äldsta stad Borgå, med sina kullerstens-
gator och vackra trähus.
 
På resan från Helsingfors stannar vi till för sen lunch 
vid en gammal gård belägen på mycket naturskön 
plats. I Savonlinna bor vi på centralt belägna Som-
marhotell Tott, ett bra mellanklasshotell nära till allt. 
Middag på egen hand. Dagens höjdpunkt blir före-
ställningen Romeo och Julia av Charles Gounod, en 
romantisk fransk opera i kärlekens tecken.  Prome-
nad fram och tillbaka.
Tredje dagen reser vi med ångbåt från Savonlinna 
till Punkaharju, under vår resa ser vi det fantastiska 
landskapet med medeltida slott och den labyrintlika 
Saimaa sjön, turen tar ca 2,5 timmar och ombord ser-
veras lunch. Framme i Punkaharju möter bussen upp 
oss och vi besöker Johanna Oras konstnärsateljé. På 
vägen tillbaka stannar vi till vid den mäktiga Kerimäki 
kyrkan –världens största träkyrka, med plats för 5000 
besökare, som vi beskådar utifrån. Aftonens föreställ-
ning blir Barberaren i Sevilla, en komisk opera av Gi-
oacchino Rossini, kanske hans mest populära verk.

På vägen hem kör vi först söderut mot charmiga sta-
den Borgå. Här ges tid att strosa runt i den gamla 
stadsdelen med vackert restaurerade trähus från 
1700 talet, fyllda med hantverksbodar, ateljéer och 
caféer och för lunch på egen hand. Vi passerar även 
förbi Johan Ludvig Runebergs hem innan vi kör vidare 
mot Helsingfors och fartyget till Stockholm.

5 dagar Söndag 16/7 Pris 15 980:-
I resan ingår Tvåbäddshytt (utsides) ink frukostar, 4 frukost, 4 
måltider, 2 operabiljetter, besök och guidning enligt program, 
ångbåtstur, reseledare, bussresa
Tillval per person Enkelrum/hytt 3 500:-, Lyxhytt på förfrågan
På/Avstigning Viking Line Stadsgården 15:00
Valuta på resmålet Euro
Boende Summer Hotel Tott Savonlinna, Viking Line



JULI

OPERA PÅ SKÄRET
Premiär av Rigoletto!



DET UNIKA operahuset i naturskön miljö är startade 
sin verksamhet 2004, och ligger i ett tidigare såg-
verkssamhälle vackert beläget vid sjön Ljusnaren i 
Västmanland. Årets sommarföreställning är Rigo-
letto, en dramatisk opera i tre akter om makt och 
maktlöshet, hämnd och förbannelse med musik av 
Giuseppe Verdi.

På morgonen lämnar vi Stockholm och Citytermina-
len i vår sköna EkmanBuss och rullar mot Bergslagen 
och sjön Ljusnarens strand där Opera på Skäret ligger 
vackert inbäddat mellan två sjöar. Vi stannar till för 
trevlig lunch på Wedevågs Herrgård innan ankomst. 
Väl framme intar vi våra platser på första parkett i 
denna unika operabyggnad och njuter av den kända 
musiken med många odödliga arior. Föreställningen 
är omkring 3 timmar lång inklusive paus och fika. 
Operahuset är inte isolerat, vid sval väderlek rekom-
menderas en jacka eller tröja.

Efter föreställningen reser vi vidare mot Ludvika och 
Grand Hotel Elektra. Vi checkar in på våra fräscha 
rum och äter sedan en gemensam middag på hotellet. 
 
Efter en skön frukostupplevelse kliver vi ombord på 
vår buss och tar oss till Brategården i Bråfors som 
sedan 2006 är ett kulturreservat. Gården är en välbe-
varad bergsmansgård med många gamla uthus kvar 
och brukas av privata ägare i sjätte generationen. Vi 
får en historisk och intressant visning av marker och 
byggnader. Vi äter gemensam lunch på trevlig plats 
innan vi på eftermiddagen kommer hem till Cityter-
minalen.

2 dagar Lördag 29/7  
Pris 4 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum, operabiljett parkett A, kaf-
febuffet, 1 frukost, 3 måltider, guidade visningar och entréer, 
bussresa
Tillval per person Enkelrumstillägg 400:-
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 09:00
Boende Grand Hotel Elektra

Nu även som tvådagarsresa!

NYHET!

Letar du efter vår vanliga dagsresa 

till skäret? Se sid 14



11

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

JULI OCH AUGUSTI

HÄLSINGLAND
Hälsingegårdar  

och svenskt hantverk



I SOMMAR återvänder vi till det vackra Hälsingland och 
våra underbara Hälsingegårdar som andas svensk 
historia och skönhet! 
Denna uppskattade resa tar oss via Trönö med Sö-
derblomsgården där vi får en personlig guidning och 
ser den välkända kyrkan. Ärkebiskopen och även aka-
demiledamoten och fredspristagaren Nathan Söder-
bloms hem är en intressant plats. Vi åker vidare till 
Växbo Lin, specialister på detta naturmaterial som 
håller i generationer och blir vackrare genom åren. Vi 
bor på fina hotell Järvsöbaden i Järvsö, orten är en 
riktig pärla i detta kulturlandskap. Familjeägt i gene-
rationer ända sedan 1860-talet och nuförtiden också 
med eget spa, historia i väggarna och härliga midda-
gar! En genuin, familjär miljö med personlig charm. 
Under denna intressanta resa blir det flera guidade 
visningar av fina, gedigna gårdar som doftar både av 
trä och av svensk historia däribland Kristofers där 
vi äter trevlig lunch hos Stephanie. Det blir besök på 
Stenegård där det finns både ett antal hantverksbu-
tiker och Världsarvscentrum, Vi ser Sveriges största 
landsbygdskyrka, Järvsö Kyrka. Det blir även en pri-
vatvisning på Karlsgården. På hemvägen stannar vi 
hos våra favoriter på ”Månses” i Söderhamn. Denna 
kulinariska upplevelse är alltid högst uppskattad på 
våra resor!

3 dagar Söndag 30/7  
Pris 6 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum, med tillgång till spaavdelning 
på Järvsöbaden, 2 middagar/5 rätters bufféer, 2 frukostar, 2 
luncher, guidade visningar och entréer, bussresa
Tillval per person Enkelrumstillägg 700:-
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 09:00
Boende Pensionat Järvsöbaden 

EkmanBuss utanför Järvsöbaden.

NORRLANDS 
VILDMARK 

Med Inlandsbanan

VI KÖR NORRUT från Stockholm och Cityterminalen 
på morgonen och färdas längs Inlandsvägen. I Järvsö 
stannar vi till för lunch på anrika Järvsöbaden och kör 
sedan vidare mot Östersund via Norderön och Frösön, 
där vi njuter av en av Sveriges vackraste stadsvyer! I 
Östersund checkar vi in på vårt centralt belägna ho-
tell och samlas i restaurangen för gemensam middag. 
Tidigt nästa morgon tar vi Inlandsbanan från Öster-
sund 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. I Vilhelmina äter vi lunch och sedan 
fortsätter vi med bussen till Arvidsjaur för att checka 
in på vårt hotell och äta gemensam middag. Morgonen 
därpå besöker vi Hembyggsgården i Arvidsjaur och får 
guidad vandring till gamla kyrk-platsen. Dagen fort-
sätter mot samevistet Båtsuoj där vi får intressant in-
formation om livet som skogssame. Avslutningsvis får 
vi träffa ett antal renar; stora tjurar, vajjor och kalvar.
Nästa dag börjar vi med att besöka S:t Annas under-
jordskyrka, 90 meter ner i Kristinebergsgruvan, där 
vi bland annat får se Kristusbilden som på 40-talet 
framträdde på bergväggen efter en sprängning. Vi 
fortsätter till Svansele och Vildmarksutställningen, 
ett av Sveriges största vildmarksmuseum. Över 600 
uppstoppade djur presenteras i naturtrogna miljöer, 
här blir det vildmarkslunch tillagad över öppen eld. 
I natt bor vi på det nyöppnade och unika The Wood Ho-
tel 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 an-
vänds.  Här i denna spännande miljö äter vi gemensam 
middag och sover ut efter en lång dag. Sista dagen på 
vår resa färdas vi genom den norrländska naturen och 
kommer så småningom till spektakulära Höga kusten 
bron där vi intar dagens lunch. På kvällen är vi åter i 
Stockholm med många fina minnen av djur, natur och 
kultur i bagaget. 

5 dagar Onsdag 2/8 Pris 11 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 4 frukostar, 9 måltider, Inlands-
banan Östersund–Vilhelmina, besök, entréer och guidade 
visningar enligt program, bussresa, reseledare
Tillval per person Enkelrum 2000:-
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 07:00
Boende Clarion Hotel Grand Östersund, Hotell Laponia Arvid-
sjaur, Wood Hotel by Elite Skellefteå



HÖGA KUSTEN
Världsarv och Ulvön



UPPLEV SKÖNA Höga Kusten när det är som vackrast, 
ett av Sveriges mest unika områden, med en kom-
bination av kustnära berg, djupa skogar och vacker 
skärgård, så speciell att UNESCO utnämnt Höga Kus-
ten till ett Världsarv.

Första dagen färdas vi norrut längs norrlandskusten 
och vid lunchtid är vi framme vid Höga Kusten bron 
– där det bjuds på lunch. Vi bor tre nätter på hotell 
Hallstaberget i Sollefteå, de ljusa moderna rummen 
har garanterad utsikt över det vackra landskapet. Ho-
tellet har ett spa med inomhuspool, två bubbelpooler, 
fyra bastur, ångbad och pool. Gemensam middag på 
hotellet. 
Andra dagen besöker vi Mjälloms tunnbröds bageri 
och fortsätter mot Nordingrå där vi verkligen får upp-
leva det genuina Höga kusten. Här finns idylliska fis-
kelägen som Norrfällsviken, Bönhamn och Barsta. 
Dagen fortsätter med ett guidat besök på friluftsmu-
seet Mannaminne i Häggvik, skapad av konstnären 
Anders Åberg. Här möts natur och kultur, konst och 
teknik, smått och stort. Efter en innehållsrik dag an-
länder vi till vårt hotell på tidig kväll och tid finns för 
att utnyttja hotellets relaxavdelning före middagen.
Vi upplever också ett par verkliga måsten – den vackra 
Skärgården och surströmming. På Ulvön vankas det 
en trevlig skärgårdslunch på Ulvöns Skärgårdshotell.  
Efteråt får vi en guidning av Ulvöns Kapellag – som 
inkluderar visning av kapellet och surströmmingsmu-
seet, innan båten tar oss tillbaka till fastlandet. 
Sista dagen bjuder på en hel del spännande besök - 
Thailändska Paviljongen, som byggts till minne av att 
kungen av Siam, Chulalongkorn, som besökte plat-
sen 1897 - på inrådan av sin värd kung Oscar II. Pa-
viljongen är en smått otrolig syn, där den står - mitt 
i den norrländska naturen. Vår lunch idag serveras i 
Selångers Pilgrimscenter – startplatsen på Sankt Ol-
avsleden som är världens nordligaste pilgrimsled och 
leder mot Nidarosdomen i Trondheim.
Hemresan går längs den vackra hälsinge kusten mot 
Stockholm dit vi kommer ankommer på kvällen.

4 dagar Torsdag 3/8  Pris 9 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum med garanterad utsikt, entré 
till SPA-avdelningen, 3 frukostar, 7 måltider, färja till och från 
Ulvön, besök och entréer enligt program, bussresa, reseledare
Tillval per person Enkelrumstillägg 1000:-
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 07:00
Boende Hotell Hallstaberget
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AUGUSTI OCH SEPTEMBER

VÄTTERN RUNT
Visingsö, Vadstena, 
Ellen Key och Hjo

VI LÄMNAR Cityterminalen i Stockholm på morgonen 
i vår sköna EkmanBuss och åker mot Vadstena, där vi 
äter lunch och gör en guidad promenad i de historiska 
klosterkvarteren. Vi får veta allt om heliga Birgitta och 
hennes tid i staden. Vi lämnar Vadstena och fortsätter 
resan söderut längs Vättern mot Jönköping. Här bor vi 
centralt i två nätter på klassiska Elite Stora hotellet, 
bara ett stenkast från Vätterns sydspets. Vi njuter av 
gemensam middag på hotellet.

Efter frukost dag två beger vi oss till Gränna, där vi 
tar färjan över till underbara Visingsö. Vår lokalguide 
möter upp oss vid Brahekyrkan, som vi besöker, innan 
vi  far vidare genom ekskogarna, ser ruinerna av slot-
tet Visingsborg och ser det berömda tornet i Kumlaby 
kyrka. Vi äter gemensam lunch innan det är dags att ta 
färjan tillbaka mot Gränna. Nästa punkt på program-
met blir Ellen Keys hem Strand, en vacker villa be-
läget på Ombergs södra sluttning.  Ellen Key var en 
världsberömd författare, pedagog och visionär. Vi får 
en intressant visning av huset och får höra spännande 
detaljer ur Ellen Keys liv. OBS! Det är en brant backe 
ner till huset! På kvällen återvänder vi till Jönköping 
för middag på hotellet.

Resans sista dag packar vi ihop och reser nu längs 
Vätterns västra kust, till den pittoreska trästaden 
Hjo som många förknippar med Estrid Ericson och 
Svenskt Tenn. Vi får en guidad visning genom utställ-
ningen, får höra mer om stadens driftiga dotter och 
ser flera klassiska föremål. Det finns tid att strosa 
omkring i den gamla badorten och beskåda de char-
miga trähusen. Vi äter gemensam lunch  i trakten av 
Hjo och åker därefter sista biten mot huvudstaden dit 
vi beräknas anlända omkring middagstid. 

3 dagar Måndag 14/8 
Pris 5 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 2 frukostar, 5 måltider,  
entréer och guidade visningar enligt program, bussresa
Tillval per person Enkelrum 1000:-
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:00
Boende Elite Stora Hotellet



WEEKEND I MALMÖ
Musik och konst i Öresund

FÖLJ MED på en trevlig weekend till Malmö och se den 
nyskrivna Musikalen ”De’ e’ det här vi kallar kärlek” 
på Nöjesteatern. Under vår resa besöker vi Louisiana 
konstmuseum, kör Öresund runt besöker Vandalorum 
Konst och Design Museum utanför Värnamo, och ser 
delar av det nya Malmö.

Vi lämnar Stockholm och Cityterminalen på morgonen 
i vår sköna buss, gemensam lunch görs på vägen. På 
kvällen checkar vi in i centrala Malmö på anrika Savoy 
Hotel där vi äter en gemensam middag och sedan vi-
lar ut i våra sköna rum. På fredagsmorgonen reser vi 
över den berömda Öresundsbron, invigd år 2000, till 
Danmark och Köpenhamn där vi hälsar på hos den Lil-
la Havsjungfrun. På Louisiana konstmuseum, vackert 
beläget vid vattnet gör vi en guidad tur i utställningen 
och skulpturparken, får sedan gott om tid att strosa 
runt och äta lunch på egen hand. Vi fortsätter turen 
mot Helsingör, längs den vackra Strandvejen, där vi 
tar färjan över till Helsingborg. Ombord finns möjlig-
het till en klassisk räksmörgås eller en kaffe. Vi gör 
ett eftermiddags stopp på vägen mot Malmö och vårt 
hotell. Vi har gjort Öresund runt ca 260 km. 
Nästa dag gör vi en rundtur i det nya Malmö med Väs-
tra hamnen och Turning Torso, och besöker Moderna 
museet inrymt i en av Malmös vackraste byggnader, 
ett gammalt elektricitetsverk från 1901 tillbyggt med 
en modern, väldigt orange byddnad. På kvällen intar vi 
våra platser på Nöjesteaterns första parkett för att se 
musikalen "De’ e’ det här vi kallar kärlek".
Lasse Holm, Ingela ”Pling” Forsman, Monica Fors-
berg och Torgny Söderberg är personerna som är 
obesegrade i antal odödliga schlagerhits. Deras stora 
låtskatt växte fram under 80-talet och har för evigt 
satt sina spår i vår musikaliska folksjäl. 
På söndagsmorgonen lämnar vi Malmö och reser 
norrut, vi stannar till vid Konst och Designmuseet 
Vandalorum där vi får se en utställning med konstnär 
och keramiker Lisa Larson. Larson är känd och älskad 
av flera generationer i Sverige, men har också väckt 
intresse och beundran långt utanför landets gränser. 
Vi beräknas vara tillbaka i Stockholm vid middagstid.

4 dagar Torsdag 21/9 Pris 8 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 3 frukostar, 5 måltider, entréer 
och visningar enligt program, biljett första parkett på Nöjes-
teatern, bussresa , reseledare
Tillval per person Enkelrum 1000:-
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:00
Boende Elite Hotel Savoy



NYHET!

MAMMA MIA 
PÅ DALHALLA

Med Hildasholm och Tällberg

VÄLKOMMEN ATT att följa med oss till det magnifika 
kalkbrottet Dalhalla för att njuta ABBAs tidlösa låtar 
och den bedårande historian om mamman, dottern 
och hennes tre möjliga pappor som utspelar sig på en 
idyllisk grekisk ö. Vi bor i äkta dala-atmosfär i fagra 
Tällberg på hotell Gyllene Hornet, som ligger mitt i 
Siljansbygden.  Dagen därpå njuter vi av god frukost 
och besöker sedan Hildasholm Axel Munthes villa 
i Leksand.  På vägen hem stannar vi för gemensam 
lunch innan vi anländer Stockholm på sena eftermid-
dagen. 

På morgonen lämnar vi Cityterminalen i vår bekväma 
EkmanBuss. Under vår färd mot Dalarna stannar vi 
i närheten av Avesta och Karlfeldstgården, Erik Axel 
Karlfeldts uppväxtmiljö och museum. Här njuter vi av 
trädgården och kaffe med smörgås.
Väl framme i charmiga Tällberg och Hotell Gyllene 
Hornet äter vi sen lunch tillsammans och checkar se-
dan in i våra rum. På eftermiddagen lämnar vi Täll-
berg och kör med bussen mot Dalhalla och resans 
höjdpunkt.  Musikalen Mamma Mia spelas på utom-
husarenan Dalhalla som är ett nedlagt kalkbrott strax 
norr om Rättvik, med en unik akustik. Att få vara med 
om ett musikevenemang i denna speciella miljö är en 
upplevelse utöver det vanliga. Idag startar föreställ-
ningen 18.00. Konsertsalongen är brant och med många 
trappor. Väl tillbaka på hotellet blir det vickning innan 
vi säger god natt efter en upplevelserik dag.

Vi sover ut och njuter av en god frukost och sätter se-
dan kurs mot Hildasholm, Axel Munthes bröllopsgåva 
till sin fru Hildas Pennington Mellor. Axel Munthe var 
livmedikus till Drottning Victoria och författare till 
”Boken om San Michele” på Capri. Vi besöker huset 
med intakt inredning från familjens tid i huset, och ser 
den vackra trädgården med sin skulpturutställning på 
egen hand.  Färden fortsätter hemåt med stopp för 
gemensam sen lunch och beräknas anlända till Stock-
holm sen eftermiddag. 

2 dagar Söndag 6/8 Pris 5 480:-
I resan ingår Del i dubbelrum, biljetter till Dalhalla, 1 frukost, 
2 måltider, kaffe+smörgås, 1 vickning, guidad visning Hil-
dasholm, bussresa
Tillval per person Enkelrum 1500:-
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 09:30
Boende Hotell Gyllene Hornet Tällberg
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VACKRA VISINGSÖ
Polkagrisar, remmalag och 

mat på Solbacken   

FÅ PLATSER i Sverige har ett så förtrol-
lat skimmer över sig som Visingsö…Ön 
har en grym och krigisk historia men 
människorna som levt här är så fasci-
nerande vilket gör ön till en stor turist-
attraktion och en mycket levande idyll! 
Med buss söderöver blir det förmid-
dagsfika innan vi tar färjan över till ön 
och lunch på Solbacken. Vi åker rem-
malag, häst- och vagn och njuter av 
öns vackra landskap och sevärdheter. 
I Gränna blir det polkagristillverkning.

1 dag Onsdag 31/5, Torsdag 3/8
Pris 1 890:-
I resan ingår Förmiddagskaffe, lunch på Vi-
singsö, remmalag, besök på polkagristillverk-
ning,  färja, bussresa   
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
07:30

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. Vi serveras härlig lunch, och de 
som vill kan känna brisen ute på däck. 
På hemvägen blir det eftermiddags-
glass hos lokala favoriter.

1 dag Tisdag 9/5, måndag 10/7, fredag 11/8
Pris 1 780:-
I resan ingår 3 timmars kryssning på  
Hjälmare kanal sträckan Gravudden– 
Notholmen, lunch inkl. måltidsdryck, kaffe och 
kaka, eftermiddagsfika, bussresa  
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
08:30



TRANDANSEN VID 
HORNBORGASJÖN

med Henrik Waldenström

UPPLEV DEN sägenomspunna tranan 
– hon är trogen sina urgamla sträckle-
der ända från korkeksskogarna i Spa-
nien till Hornborgasjön i Västergötland. 
Här sker den berömda parningsdansen 
kring Dagsnäs och Stora Bjurum, tu-
sentals tranor… 
Vi kör tidig morgon och längs vägen blir 
det kaffe och lunch. Vid Hornborgasjöns 
Naturum är det dags för tran-spaning, 
ett naturens äventyr. På hemvägen 
stannar vi för middag och är tillbaka 
under kvällen.

1 dag Måndag 3/4  
Pris 1 800:-
I resan ingår Lunch, middag, besök vid Horn-
borgasjön, reseledare 
Henrik Waldenström och bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
07:00

SLOTT I UPPLAND 
Med Wiks och Grönsöö Slott

VAD ÄR EN BAL på slottet? Vi lämnar Ci-
tyterminalen och kör mot Uppsala och 
vidare mot ståtliga Wiks Slott som väl-
komnar med en spännande guidad tur 
på slottet vars byggnad är en av Sveri-
ges bäst bevarade medeltidsborgar. Vi 
serveras trevlig lunch på slottsområ-
det, mätta och belåtna far vi vidare mot 
Grönsöö Slott, som idag ägs och drivs 
av familjen von Ehrenheim och Grön-
söö kulturhistoriska stiftelse.  Vi får en 
guidad tur på slottet som byggdes av 
riksrådet Johan Skytte på 1600-talet. 
Det blir trevlig fika innan det blir dags 
att vända hemåt. (Trappor förekommer 
på slotten)

1 dag Tisdag 23/5, torsdag 24/8
Pris 1880:- 
I resan ingår Entréer, guidade visningar, 
lunch, eftermiddagsfika, bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
09:30







STOCKHOLMAREN 
Folket i huvudstaden genom 

tiderna
ÄNDA SEDAN Stockholm föddes har 
staden bebotts av stockholmare. De 
har levt under annorlunda villkor och 
på skilda sätt. Livsvillkor och politik har 
bestämt vad stockholmarna tycker och 
tänkt. Under den här turen ser vi bygg-
nader från olika epoker och hör om 
stockholmarnas värderingar och sam-
hällets idéströmningar genom tiderna. 
Medeltida Gamla stan, 1700-talets 
Södermalm och vidare till industriali-
seringens Kungsholmen. 1950-talets 
folkhem i Årsta, miljonprogrammet i 
Östberga från 1960-talet och slutligen 
Hammarby sjöstad.

1 dag Tisdag 16/5, torsdag 31/8  Pris 490:-
I resan ingår Guidad tur med auktorierad 
Stockhjolmsguide, fika, bussresa 
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
09:30, resan tar ca 3 timmar

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 6/5, lördag 7/10 
Pris 690:-
I resan ingår Besök på marknaden, kaffe och 
smörgås, bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
07:30



DET NYA STOCKHOLM 
Norra, södra eller västra delen

VÄLKOMMEN ATT följa med på våra 
klassiska Stockholm-turer "Det Nya 
Stockholm" med auktoriserad Stock-
holmsguide. Välj bland Norra, Södra 
eller Västra delen, flera tillgängliga da-
tum i vår och även i  höst. För mer info, 
se EkmanResor.se. 

Norra Delen (1) Lördag 15/4 
Södra Delen (2) Lördag 29/4 
Västra Delen (3) Lördag 22/4
Pris per tur 490:- 
I resan ingår Guidad visning av auktorise-
rad Stockholmsguide, busskaffe med bröd, 
bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
09:30, resan tar ca 3 timmar

DRAMATISKA ÖDEN
i slott och koja

I SIGRIDSLUND möter vår lokalguide 
upp. En förmiddagsfika blir det här inn-
an det är dags att åka mot Sparreholm 
och Rockelstad, vackert beläget vid Bå-
verns strand. Här får vi komma in på en 
guidad rundtur. Vi byter pampigt slott 
mot trähusen i Malmköping, en ort från 
1700- talet där vi gör en liten stadsvand-
ring och får höra om köpingens historia.  
Vi äter trevlig lunch i Malmköping för att 
sedan mätta och belåtna åka vidare till 
Flen och Kungens Stenhammar. Vi ser 
slottet från utsidan och med hjälp av vår 
guide och lite fantasi frammana bilder 
av prins Wilhelm, storfurstinnan Maria 
Pavlovna och deras son Lennart Berna-
dotte på det kungliga Stenhammar. En 
eftermiddagsfika blir det på Café Lida 
Gård innan vi vänder hemmåt.

1 dag Tisdag 25/4 Pris 1880:-
I resan ingår Förmiddagskaffe, lunch, entré 
och guidade turer, eftermiddagsfika, bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
08:00



NYHET!

Numera är våra fina EkmanBussar bruna!
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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 intill herrgården. 
Vi bekantar oss med platsen genom vår 
lokala guide som möter upp på gården 
och sedan följer med oss i bussen in till 
Nora. Vi går en vandring i Maria Langs 
fotspår och får höra om Dagmar Lang-
es ”Skoga” som vi känner till från hen-
nes omtyckta böcker. På hemvägen blir 
det eftermiddagsfika på väl valt ställe. 

1 dag Tisdag 4/7, torsdag 7/9  
Pris 1 680:- 
I resan ingår Hemlagad lunch intill Åkerby 
Herrgård i Nora, guidad vandring i Maria 
Langs Nora, eftermiddagskaffe, bussresa 
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
08:00

NU ÄR DET dags för Slöjdmässa i den 
vackra trästaden Hjo. En av Skandina-
viens största hantverksmässor med 
nästan 300 utställare. Mässan är känd 
för sin kvalitet och allt genuint hantverk. 
Här finns smide, tenn, silver, näver, rot-
slöjd, stickat, handvävt, keramik, tenn-
trådsbroderi, skinn och mycket mer. 
Vi har cirka tre timmar till vårt förfo-
gande på hantverksmässan. 

1 dag Lördag 8/7 
Pris 690:-
I resan ingår Förmiddagskaffe, ca 3 timmar 
på Slöjdmässan i Hjo, bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
07:30



SLÖJDMÄSSAN I HJO
En av Skandinaviens största 

hantverksmässor



OPERA PÅ SKÄRET 
Rigoletto av Guiseppe Verdi

ÅRETS SOMMARFÖRESTÄLLNING på 
Opera på Skäret är Rigoletto av  Giu-
seppe Verdi,  en dramatisk opera i 3 
akter om makt och maktlöshet, hämnd 
och förbannelse.
Vi lämnar Stockholm på morgonen 
och rullar mot Bergslagen och sjön 
Ljusnarens strand, en plats som lig-
ger vackert inbäddad mellan två sjöar. 
I denna natursköna miljö startade ope-
raverksamheten 2004, inne i det gamla 
virkesmagasinet möter vi en fantastisk 
akustik. Här får vi njuta av vacker musik 
och odödliga arior, vi sitter på parkett 
A, blir serverade lunch innan föreställ-
ningen och fika i pausen. Operahuset 
är inte isolerat, vid svalt väder rekom-
menderas en jacka/tröja. Framåt kväl-
len vänder vi hem mot Stockholm igen. 

1 dag Lördag 19/8
Pris 2 480:- 
I resan ingår Operabiljett Parkett A, lunch, 
fika i pausen, kaffe och smörgås, bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
09:00

FÖLJ MED på en dagsresa med besök 
på Örbyhus Slott och Österbybruks 
herrgård. Vi lämnar Stockholm på 
morgonen och åker mot Örbyhus slott 
där vi får guidad visning på området. Vi 
besöker även Österbybruk, ett kultur-
centrum i vacker bruksmiljö med spän-
nande historia. Vi äter en trevlig lunch 
tillsammans.
Framåt eftermiddagen tar vi oss in på 
Österbyopera för en unik musikupple-
velse av operan ”Dido och Aeneas ” 
Den trojanske prinsen Aeneas kommer 
som flykting till Karthago och drott-
ning Dido. Trots att hon ännu sörjer sin 
första make blir Dido och Aeneas snart 
förälskade i varandra. Folket gläds, 
men de onda häxorna i Karthago vill inte 
se ett lyckligt kungligt bröllop och med 
list lurar de Aeneas att svika Dido. Han 
seglar i väg mot Italien för att grunda 
Rom, och lämnar kvar Dido i förtvivlan. 
En barockopera med fantastisk musik 
av Henry Purcell.

1 dag Söndag 9/7 
Pris 1980:-
I resan ingår Visning Örbyhus Slott, lunch, vis-
ning Österbybruk, Operabiljett, bussresa 
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 
08:30



ÖSTERBYBRUK
Opera och Örbyhus Slott

ITALIENS GULDKORN 
Verona, Valpolicella, Amarone  

och Gardasjön
PÅ DENNA ljuvliga resa till Verona och Gardasjön tar vi oss genom bördiga land-
skap och praktfull natur till något av det bästa Italien kan erbjuda. Härliga vin-
gårdsbesök i Valpolicella och de skönaste historiska miljöer man kan tänka sig.  
 
Med färja från Göteborg åker vi över till Tyskland och orten Bad Mergentheim där vi 
övernattar.  Under eftermiddagen dag tre når vi Verona, där vi stannar i fyra nätter. Vi bor 
centralt på hotel Firenze, nära gågator, den berömda arenan, restauranger och caféer.  
Vi får en intressant stadsrundtur med enastående historia. Staden domineras 
av Adigefloden med historiska broar som dateras ända till medeltiden. Verona 
är världsberömt för sin tragiska historia om Romeo och Julia då Shakespeare la 
handlingen hit. Mitt på Piazza Bra ligger Arenan den stora amfiteatern en gång 
platsen för blodiga gladiatorspel. Numer anses den vara en av världens bästa som-
mar operascener med en fantastiks akustik. Dagen går vidare in i det frodiga vin-
distriktet Valpolicella. Vinprovning blir det hos Roberto Mazzi e Figli, vi blir visade 
vingården, provar 3 viner och intar en lättare lunch. Vår femte dag går även den i vi-
nets tecken, vi gör vingårdsbesök och tillika provningar i Valpolicella området som 
lockar med över 350 vingårdar. Vi besöker två av dem:  Godset Tenute Ugolini, ett 
tidigare kloster. Här gör vi en liten promenad runt vingårdarna och villan, får guidad 
visning av huset och sittande provning av 5 viner, med en tallrik skinka, ost, bröd 
tillsammans med vinerna. Nästa besök blir på Cantina Carlo Meroni, i familj hade 
farfadern förkärlek till vin. Idag är det barnbarnet Carlo som förvaltar kunskaperna 
på bästa sätt. Man är mycket stolt över att farfars bäste vän, en Veronesisk poet 
som tyckte vinet var lent som sammet. Gården som härstammar från 1700 talet, 
har den mest fantastiska Amaronen i hela Valpolicella distriktet. Dagen därpå kör 
vi genom vackert landskap till den smaragdgröna Gardasjön, Italiens största insjö. 
Vi gör flera trevliga stopp, det ingår även en båttur och i Bardolino blir det vinprov-
ningslunch innan vi återvänder till Verona. Innan vi lämnar Italien för denna gång 
blir det bubblande Prosecco-provning med lunch i charmiga Valdobbiadene. Vi kör 
vidare via Innsbruck och Hildesheim med övernattningar på centralt belägna hotell 
mot Kiel och färjan till Sverige, vi beräknas ankomma Stockholm på sen eftermid-
dag dag tio.

10 dagar Torsdag 19/10 Pris 23 980:-
I resan ingår Båtresa t/r, del i tvåbäddsrum/utsideshytt, 9 frukostar, 8 måltider, 
5 vinprovningar, besök och entréer enligt program, bussresa, reseledare
Tillval per person Enkelrum/hytt 4 700:- 
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 10:30 Valuta på resmålet Euro
Boende Stena Line, Best Western Premier Park Bad Mergentheim, Hotel Firenze, Hotel Cafe 
Central Innsbruck, Hotel Van der Valk Hildesheim



Vackra Italien!

Finns även som tvådagarsresa! 

Se sid 11

OKTOBER
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HÖSTENS ÄVENTYR



SYDAFRIKA
Mat, vin, safari och fantastiska Kapstaden

FÖLJ MED OSS på en spännande och innehållsrik resa till sköna Sydafrika. Resan innehåller det mesta man kan tänka sig, bördiga vinlandskap, vilda djur och storstad. Vi bor 
två nätter i vindistriktet, en natt på lyxig Safarilodge, två nätter i Kapstaden och en natt på ett underbart hotell vid havet där man kan skåda valar.

Redan på Arlanda möter ni vår rutinerade reseledare, innan vi går ombord på flyget. Vi reser bekvämt med Lufhansa till Frankfurt under eftermiddagen, för att där byta till 
flyget som tar oss direkt till Kapstaden. Efter landning i Kapstaden möts vi av vår lokalguide som är med oss hela veckan. Nu kan äventyret börja! Vi beger oss direkt till det 
böljande vinlanskapet och en härlig vingårdslunch. Vi bor på trevliga Protea Hotel i Franschhoek. Denna vackra vindal med franska influenser härstammar från invandringen 
av hugenotter under 1600-talet.  De förde med sig sina vinkunskaper och idag är Franschhoek ett av landets mest inflytelserika vinområden. Välkomstmiddag äter vi tillsam-
mans på restaurang nära hotellet.
En dag i vinets tecken! En heldag i det berömda vindistriktet står på programmet! För att sparka i gång smaklökarna gör vi första stoppet på exklusiva vingården Haute 
Cabrière, där det har tillverkats vin i över 300 år och mousserande vin i över 30 år. Vi provar några av gårdens bästa viner samtidigt som vi njuter av den enastående utsikten 
över dalen. Dagens andra provning sker på vingården Le Lude, här smakar vi på några av deras fantastiska mousserande viner. Vi åker vidare till Arkeste beläget på Chamonix 
Wine Farm för lunch. Denna prisbelönta restaurang fokuserar på säsongens olika smaker samt närodlade råvaror. 

Dags för nästa äventyr! För att kunna uppleva regionens fantastiska djurliv beger vi oss till Gondwana Game Reserve, ett privat vildmarksreservat som sträcker sig över 11 
000 hektar. Här lever och frodas ett stort antal djur, däribland ”The Big Five”, buffel, lejon, elefant, noshörning och leopard. Vi bor på lyxiga Kwena Lodge, där varje svit har 
180-graders utsikt över det iögonfallande bergslandskapet. Bli inte förvånade ifall det dyker upp vilda djur som passerar utanför fönstret. Fram mot eftermiddag/kväll gör vi 
vår första Game Drive, det är då många djur kommer fram för att äta och dricka efter dagens heta sol och det finns stor chans att se flera av Afrikas stolta djur. På morgonen 
dagen efter hinner vi med en sista Game Drive i gryningen följt av frukost och utcheckning. Därefter är det dags att åka mot kuststaden Hermanus och vindalen Hemel-

Endast var 10e år!

En-Aarde några timmar bort. Vi besöker Creation Wines, ett vackert litet paradis 
som många gånger fått fina utmärkelser för både sina viner och sitt kök. På efter-
middagen checkar vi in på trevliga Harbour House Hotel i Hermanus. Hotellet ligger 
centralt med promenadavstånd till både restauranger, shopping och den mäktiga 
havsbukten där vi har möjlighet att se valar den här tiden på året. 

Kapstaden nästa! Nu är det dags att bege sig längs den vackra kustvägen mot Kap-
staden! Vi stannar vi till vid Stony Point naturreservat som är hem till en av de största 
pingvinkolonierna i världen. Ett stopp görs vid någon av kåkstäderna, här får vi lära 
oss mer om livet, kulturen och får ett levande bevis på att materiell välfärd inte alltid 
är receptet för lycka! 
Väl framme i Kapstaden gör vi en första panoramatur och får ta del av Kapstadens 
spännande historia och kultur. Om vädret tillåter gör vi ett besök upp på Taffelberget 
(Table Mountain) ett ikoniskt landmärke. Vi bor på President Hotel som ligger 1 mi-
nuts promenad från Sea Point Promenade, idealiskt för promenader och löparrundor längs kustlinjen. Kapstaden är känt för sin avspända atmosfär och sitt aktiva nattliv. 
Stadens lokalbefolkning (så kallade ”Capetonians”) finner alltid en orsak till att njuta av livet i stort, vilket troligen är huvudorsaken till det rika utbudet på restauranger, barer 
och nattklubbar. Medan Johannesburg är känt för sina kostymklädda karriärister är Kapstaden känt för sina konstnärer, kreatörer, artister, surfare, klättrare och folk i stort 
som valt denna stad för att maximera sin livskvalitet. Kapstaden är Sydafrikas näst största storstadsområde (efter Johannesburg), med 3,5 miljoner invånare i storstadskom-
munen. 
Godahoppsudden! Efter en härlig frukost på hotellet gör vi en underbar dagstur söderut på Kaphalvön. Vi åker längs den vackra kustvägen Chapmans Peak Drive och under 
dagen gör vi stopp på Godahoppsudden och Cape Point. Gemensam lunch intar vi på underbara fiskrestaurangen Harbour House, vackert belägen vid havet. Har vi tur får vi 
underhållning i form av sälar som ofta hänger på klipporna utanför restaurangen! Vår avslutningsmiddag serveras på exotiska Gold Restaurant där vi avnjuter mat och un-
derhållning från olika delar av Afrika. Sista dagen får vi tid att på egen hand upptäcka Victoria & Alfred Waterfront. Här finns tid att strosa längsmed vattnet och stanna till vid 
någon av de många unika hantverksbutikerna, luta sig tillbaka med en svalkande drink på någon av restaurangerna vid havet och spana ut mot Taffelbergets omisskännliga 
form mot horisonten. Anläggningen var ett projekt som startades av prins Alfred, drottning Viktorias andra son, 1860. Den ligger mellan två av Kapstadens mest ikoniska 
landmärken, Robben Island och Taffelberget. På eftermiddagen lyfter vårt flyg och vi når Frankfurt tidigt på fredagsmorgonen, här byter vi flyg hem mot Sverige.  Precis som 
på vägen ner flyger vi med Lufthansa. Vi landar på Stockholm-Arlanda kring lunchtid dag 9 , med bagaget fyllt av minnen för livet.

9 dagar Torsdag 28/9  Pris 44 800:-
I resan ingår Flyg med Lufthansa T/R alla skatter och avgifter inkluderade, del i dubbelrum, 8 frukostar, 10 måltider, 3 vinprovningar, lokalguide under hela resan, entréer och visningar enligt pro-
gram, deluxe turistbuss under hela resan, reseledare 
Tillval per person Enkelrum/hytt 5 800:- På/Avstigning Arlanda 14:00 (OBS, exakt tid aviseras inför avresa) Valuta på resmålet Rand
Boende Protea Hotel by Marriott Franschhoek, Kwena Lodge, Harbour House Hotel, President Hotel Kapstaden

HÖSTENS STORA 
ÄVENTYR!

Vi reser i mindre sällskap - endast 16 platser!
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DIN RESA VÅR PASSION

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

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

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

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

Avresetider och datum kan komma att ändras, aktuella 
uppdateringar finns att läsa på vår hemsida. Vi reserverar 
oss för eventuella ändringar avseende priser och upplägg 
med hotell, restauranger och arrangörer. Även flygtider, 
färjetider, skatter och valutor ligger utanför företagets 
kontroll och ansvar. 

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 Stockholm Stad. Vid önskemål om påstigning 
från annan ort hjälper vi givetvis till med prisförslag.

EKMAN
RESOR

ÅK
 KLIMATSMART 

– ÅK BUSS!

Två av EkmanResors fenomenala reseledare  
poserar stolt framför Ekman 29

Vi på kontoret!

MÅRTEN GÅS  
Ett riktigt Gåsagille, Bosjökloster och Kosta Boda

VÄLKOMMEN ATT ta del av den festliga högtiden Gåsa-gille eller Mårtensfest, som den också kallas, på plats i 
Skåne enligt tradition. Gåsagille är ursprungligen en höstfest till firande av slakten och en markering av vinter-
halvårets början. Vi bor på anrika Brösarps Gästgifveri & Spa, en rofylld plats omgiven av vacker natur, precis 
vid porten till det fagra Österlen. 

Vi lämnar Stockholm på morgonen i vår sköna buss och reser vi söderut. Färden går till trakterna kring Vär-
namo där vi besöker Vandalorum konst och designmuseum och får en härlig lunch tillsammans. Vi åker vidare 
till Brösarps Gästgifveri som blir vårt hem under två nätter. Efter check in i våra trevliga rum avnjuts en trerät-
ters middag tillsammans. Av förklarliga skäl finns ingen hiss i byggnaden. Andra dagen serveras en generös 
frukost i matsalen och sedan blir det ett besök på ståtliga Bosjökloster, vi hör om klostrets och slottets snart 
tusenåriga historia, de färgstarka personer som levt och verkat här, och hur de idag underhåller och förvaltar 
platsen. Efter guidade turen äter vi lunch tillsammans innan vi återvänder till Brösarps Gästis där det blir fri tid, 
om man inte väljer att följa med till Kiviks Musteri beläget på en vacker plats med Hanöbukten på den ena sidan, 
Stenshuvuds Nationalpark på den andra och äppelodlingar på den tredje. På kvällen är det så dags för resans 
höjdpunkt - vi firar Mårten Gås enligt traditionens alla regler. Vi bjuds på välkomstdrink innan vi slår oss ner för 
den traditionsenliga Gåsamiddagen. Det serveras svartsoppa (det finns alternativ soppa) svensk gås med alla 
klassiska tillbehör, samt skånsk äppelkaka med vaniljsås.  Resans sista dag gör vi ett besök på Kosta Boda, ett 
av världens främsta varumärken inom glas och glaskonst. Här serveras lunch innan vi påbörjar sista etappen 
mot Stockholm, dit vi kommer framåt kvällen.



Kommer till hösten... Ställ er gärna på väntelista redan nu!

Vi besöker såklart Sofiero även i år. Sid 9 Vi åker med Inlandsbanan i sommar! Sid 11

3 dagar Fredag 10/11 Pris 7 980:-
I resan ingår Del i dubbelrum, 2 frukostar, 5 måltider inkl 
Gåsamiddag med välkomstdrink, entréer och visningar enligt 
program, bussresa. Entre till Spa ingår inte.
Tillval per person Enkelrum 900:- På/Avstigning Stockholm 
Cityterminalen 08:00
Boende Brösarps Gästgifveri & Spa


