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Fotot: Kristian Pohl för Zap

DIN RESA VÅR PASSION

Johan Ekman i en av EkmanBuss fina bussar.

DIN RESA VÅR PASSION!
VI PÅ EKMANRESOR VILL FORTSÄTTA INSPIRERA och dela något positivt, trots den dystra värld vi lever i just nu. Något som kan ge hopp
om att kunna blicka framåt och åter känna glädje! Varför har vi valt att komma ut med en ny utgåva av vår tidning nu när världen ser ut som
den gör? Jo, för att vi på EkmanResor vill kunna blicka framåt tillsammans med Er. När denna tidning produceras, har vi just kommit ur en
pandemi och rakt in i nya oroligheter i världen, vi väljer ändå att ta de första stegen på andra sidan, vi står redo att få välkomna Er ombord.
Det finns ett sug att resa, upptäcka och uppleva. Jag är fast besluten att möjliggöra resan för just Dig som vill åka med på våra resor nära,
eller lite längre bort redan nu i vår. Ni, våra kära gäster och resenärer, finns i mina tankar varje dag och jag ser fram emot att välkomna Er
ombord igen under våren.

Det finns ett hopp, en glädje. Världen kommer tillbaka, starkare än någonsin.
ÅK
KLIMATSMART
– ÅK BUSS!

Väl mött redan i vår!
Johan Ekman och Vännerna på EkmanResor 1st Bussness Class

EKMANRESOR

Fotot: Kristian Pohl för Zap

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 flygbolagets avbokningsregler. För våra allmänna och särskilda villkor, se www.ekmanr esor.se.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar utanför vår kontroll.
Vi förbehåller oss rätten att ändra priser när som helst.

Festmåltid ombord Ekman 19!

EKMANRESOR: 08-15 95 75 FORM: BrandFactory, www.brandfactory.se
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DIN RESA VÅR PASSION

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

Fotot: Kristian Pohl för Zap

Lena Cederlöf
En reseledare med många års erfarenhet av
mötes- och reseindustrin, många somrar har
hon tagit hand om kryssningspassagerare
som vill uppleva Sverige under några dagar.
”En Ekman-resa bjuder alltid på ett omväxlande
och spännande innehåll och jag ser till att
alla trivs!”
Johan Ekman med EkmanBuss Flexibussitets ambassadörer

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.

Fotot: Johan Ekman privat

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)

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!

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

INNEHÅLL
Kristina Från Duvemåla NYHET!
Eksjö Tattoo NYHET!
Trästaden Nora
Opera på Skäret
Furusund
Det Nya Stockholm

REDAN I VÅR
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Loiredalen NYHET!
Skagen
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Eurydike på Wermland Opera
Påsk på Knistad Herrgård
Midommar i Dalarna

Kosta Boda NYHET!
Vin och Trädgårdar NYHET!
Värmland
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Trandansen vid Hornborgasjön
Charmiga Åland
Vackra Visingsö
Hjälmare Kanal
Slott och Mat NYHET!
Smaka på Sörmland
Rättviks Maknad
Stockholmaren NYHET!
Peter Jöback på Dalhalla NYHET!
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Gotland
Det vackra Bohuslän
Sommarparadiset Öland
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9
9
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10
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NORDEN OCH OPERA

Atlanterhavsveien
Lofoten och Nordnorges pärlor
Nordkap
Savonlinna Operafestival
Östra Finlands Pärlor
Ösel och Opera

12
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13

MOT HÖSTEN

Oberammergau NYHET!
Italiens Guldkort
Costa Brava
Mårten Gås

14
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15

NYHET
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Hälsingland, där gammalt och nytt
möts NYHET!
15
Hälsingland
Höga Kusten
Norrlands Vildmark med
Inlandsbanan
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ABC

HOLLAND

Alsace, Bourgogne och
Champagne & Chablis

Keukenhof, Amsterdam,
Floriade Expo och Blomstertåget

VI RESER tillsammans med vår fantastiska personal
till Europas finaste vindistrikt och fyller dagarna med
god mat, vin och kultur. Vi träffar människor bakom
vinet och besöker gårdar som sällan öppnar dörrarna
för turister.
Resans första dag susar vi genom ett vår vintrigt
Sverige för att på eftermiddagen nå Göteborg och gå
ombord Stena Lines fartyg mot Kiel. Dag 2 fortsätter
resan ner genom Tyskland. Vi pratar tyska viner och
stannar för lunch i höjd med Münster. Efter en lång
dag checkar vi in på vårt fina övernattningshotell strax
utanför Aachen och sedan väntar gemensam middag.
Dag 3 rullar bussen vidare mot Frankrike och staden
Epernay. Här äter vi 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 vi under dagarna kommer besöka champagnehus av olika karaktär, även de mindre kända för gemene man. Bor gör vi
på det lite enklare men mycket centralt belägna Best
Western Hotel Centre Reims.
På 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 under dagarna i Bourgogne
blir vingårdarna Brocard, Château Meursault, Domaine Lucien Jacob, 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 Moutarderie.
Mot slutet av veckan säger vi adjö till Beaune för den
här gången. På vägen hinner vi med en avstickare till
den mysiga lilla staden Riquewihr i regionen Alsace,
där vi gör resans sista vinprovning. Via Tyskland tar vi
oss upp mot färjan och låter oss smaka av fartygets à
la carte-middag på resan hem.

FÖLJ MED till tulpanernas land på en ordentlig upplevelseresa för alla sinnen! En symfoni av färger och
dofter, narcisser och hyacinter, kommer vi att möta
under vår resa till detta land med kanaler, väderkvarnar och goda ostar. Detta år med unikt besök på Floriade Expo, som endast sker var 10e år!
Efter härlig sjöfrukost dag 2 kör vi till holländska
gränsen och åker längs den tre mil vackra, imponerande Nordsjövallen. Något att stanna och fotografera! Vi checkar in på vårt 4stjärniga hotell i närheten
av Haag och spenderar kvällen på egen hand. Nästa
dag börjar vi med ett besök på Keukenhof, världens
största blomsterpark. Miljoner blomsterlökar i hundratals färger och former. Här finns slingrande stigar,
porlande bäckar, fridfulla dammar och ett blomsterhav. Egen tid i parken. På eftermiddagen åker vi in till
Amsterdam för en klassisk kanaltur! Genom de trädkantade kanalerna ser vi stadens unika gavelhus och
vackra broar. Därefter egen tid för shopping och kultur, innan vi far hem till hotellet igen.
En tidig frukost och så är det dags för det årliga färgsprakande Blomstertåget, magnifika vagnar med
blomsterprakt och fantasi. Varje år tar detta praktfulla
tåg sig fram den 42 kilometer långa sträckan mellan
Noordwijk och Haarlem. Därefter beger vi oss till Floriade Expo 2022, trädgårdsutställningen som endast
sker var 10e år! Under Floriade kan du se holländska
trädgårdsutställare, nationella och internationella
utställare som strävar mot att göra våra städer roligare, livligare och mer hållbara. Det är ett firande av
gröna lösningar och hållbar teknik för framtiden. Efter
denna minst sagt unika upplevelse åker vi till hotellet
för att smälta dagens intryck.
Efter frukost sista dagen lämnar vi hotellet och kör
genom det färgglada och vackra landskapet mot Tyskland. Längs vägen äter vi lunch tillsammans. Middag
på färjan och kvällen är fri att spendera som man önskar. Frukost ombord innan vi rullar av och fortsätter
mot Stockholm som vi når under eftermiddagen.

10 dagar Torsdag 31/3, torsdag 20/10 Pris 20 480:I resan ingår Del i dubbelrum/insideshytt, båtresa GöteborgKiel t/r, 9 frukostar, 6 måltider, vinprovningar och besök enligt
program, reseledare, bussresa
Tillval per person Enkelrum/hytt 3 500:- , utsideshytt 500:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 10:30
Valuta på resmålet Euro
Boende Dorint Parkhotel Bad Neuenahr, Hotel De Champagne
Epernay, Ibis Beaune Centre, Mercure Hotel Bad Homburg,
Stena Line

6 dagar Onsdag 20/4
Pris 12 980:I resan ingår Båtresa Göteborg–Kiel t/r, del i tvåbäddshytt/
rum (insideshytt), 5 frukostar, 6 måltider, utflykter enligt program, bussresa
Tillval per person Enkelhytt/rum 2 600:-, utsideshytt 500:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 10:30
Boende Strand Hotell Golfzang, Stena Line
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KRAKOW OCH
WARSZAWA
En resa genom historien
VI RESER till detta fantastiskt spännande land med en
lång historia och vacker arkitektur. Vi besöker huvudstaden Warszawa, får uppleva sagolika Krakow men
också en bit av krigets mörker; koncentrationslägren
Auschwitz och Birkenau. Dagens Polen erbjuder god
mat, bra shopping och magnifika byggnader. Vi kör från
Stockholm till Karlskrona med lunchstopp och senare
gemensam middag. Vi har fina utsideshytter på färjan
till Gdynia. Vår resa fortsätter mot staden 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
ståtliga 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 staden på egen hand innan
vi beger oss upp mot Gdynia och färjan där vi äter härlig middag i A 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 1/5, måndag 3/10
Pris 11 480:I resan ingår Del i dubbelrum/utsideshytt, färja Karlskrona–
Gdynia t/r, 6 frukost, 6 måltider varav en busslunch, inträde till
Auschwitz, Birkenau, guidning i Krakow & Warszawa, bussresa
Tillval per person Enkelrum/hytt 1 400:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 10:30
Boende Stena Line, Hotel Wyspanski Krakow,
Hotel Metropol Warszawa, Stena Line

Vi finns på telefon 08-15 95 75
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MÖT VÅREN I LOIREDALEN
Magnifika slott och utvalda vinhus
med en glimt av Champagne

VAD SÄGS om att fira in våren i vackra Loiredalen? Området runt det mittersta avsnittet av floden Loire i centrala
Frankrike är en vin-dal med många arkitektoniskt intressanta slott.
DAG 1-2. Vi sätter kurs söderut och under sena eftermiddagen ankommer Trelleborg och TT-lines terminal. Efter
mättande buffé senare somnar vi gott i våra hytter. Dagen efter rullar vi av färjan och kör mot Hamburg. Vi njuter
av den tyska landsbygden och når mot eftermiddagen Aachen där vi checkar in på Leonardo Hotel. Varför inte
ta en promenad och se den ståtliga katedralen som finns på Unescos världsarvslista? Ca 3 km promenad från
hotellet. Vi ses på kvällen för gemensam middag innan det är dags att ”tänka på refrängen”.
DAG 3-4. Mot belgiska gränsen! Vi kör igenom sydöstra hörnet av Belgien för att efter ett par timmar äntligen
komma in i Frankrike! Kring lunch ankommer vi vad man kan kalla Champagnes huvudstad Reims där 3-rätterslunch väntar på oss på en restaurang i centrum. Här finns många sevärdheter, inte minst Katedralen NotreDame de Reims från 1200-talet, som blev mycket skadad under första världskriget men, beundransvärt restaurerad, rankas som en av de vackraste gotiska kyrkorna i Frankrike. Dagen efter kör vi vidare söderut, öster om
Paris, mot Sancerre som blir vårt första stopp i underbara Loiredalen! Här rivstartar vi med 2-rätterslunch och
vinprovning på ett av de lokala vinhusen. Den druvsort som främst förknippas med övre Loiredalen är sauvignon
blanc. Sancerre och Pouilly-Fumé är de mest kända distrikten med sina vita torra, krispiga och aromatiska viner.
En kort rundtur senare är vi återigen på väg, denna gång västerut! Vår slutdestination är staden Tours och vårt
hotell ”The Originals” som blir vårt hem kommande 4 nätter.
DAG 5-7. Vi vaknar upp och insuper den härliga vårdoften från floden Loire. Nu väntar tre fullspäckade dagar i
hjärtat av Frankrike! En guidad vandring genom Tours där vi bland annat får se många sevärdheter som vacker
arkitektur, kungliga slottet, katedralen, Wilson Bridge och Old Town för att nämna ett fåtal. Vi åker den korta biten till gården Chateau Gaudrelle där druvan chenin blanc dominerar. Här väntar rundtur i källaren och provning
av 5 viner med lokala specialiteter. Knappa timmen från vårt hotell ligger slottet i Chenonceau och dess magnifika trädgård. Vi guidar oss själva igenom trädgården och galleriet i egen takt med hjälp av audioguide. Vi besöker
även Les Caves Duhard. Vinprovning med tre viner med matchande tilltugg, och givetvis tillfälle att handla!
Och aldrig skulle vi missa - Chateau de Villandry! Slottet i Villandry har en livlig historia som innefattar både Napoleon Bonaparte såväl som Rikard Lejonhjärta. 1906 köpte doktor Joachim Carvallo slottet och lade ner mycket
tid och pengar för att renovera det och skapa de berömda trädgårdarna. Trädgårdarna, som är i renässansstil,
består bland annat av en vattenträdgård, botaniska trädgårdar och fruktträdgårdar. 1934 utnämndes slottet i
Villandry till ”monument historique” och liksom övriga slott i Loiredalen ingår det i Unescos världsarvslista. Vår
live-guide tar oss igenom slottet såväl som trädgården, och många chanser till vackra bilder utlovas! Sista dagen
i Tour spenderas på egen hand.
DAG 8-10. Dags att sätta kursen norrut! Vi checkar ut, kör igenom Paris och nyttjar bussens alla faciliteter och
bekvämligheter för lunch och eftermiddagsfika. Vi korsar den belgiska gränsen och kring middagstid ankommer
vi vårt hotell i Antwerpen i norra Belgien. Dagen efter fortsätter vi resan igenom södra Nederländerna och korsar tyska gränsen före lunch. Vi rullar ombord TT-lines färja mot kvällen och äter tillsammans ombord medan
färjan stillsamt tar oss mot svensk mark igen.

10 dagar Fredag 6 maj, fredag 23/9
Pris 20 480:I resan ingår Del i tvåbäddsrum/insideshytt, färja Trelleborg - Travemunde t/r, 9 frukostar, 11 måltider varav
2 bussluncher, 4 vinprovningar, 2 slottsbesök, guidad vanring i Tours, utflykter och entréer enligt program,
bussresa
Tillval per person Enkelrum 3000:- , utsideshytt 1500:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 10:30
Boende Leonardo Hotel Aachen, Mercure Reims Cathédrale, Originals Tours au Relais Saint Eloi, Mercure
Antwerp City Centre, TT-line

MÖT LJUSET
I SKAGEN
Natur och konst
FÖLJ MED på en härlig resa till Skagens öppna
landskap, haven Kattegatt och Skagerrak som dramatiskt möts och de berömda Skagenmålarna.

Vi kör på morgonen mot Göteborg med lunchstopp på
vägen. Det blir en fin tur genom Sverige innan vi tar
färjan till Fredrikshamn. Här njuter vi av middagsbuffén och båtens nöjesutbud innan det är dags att köra
av och avsluta kvällen på fina Color Hotel i Skagen.
Under förmiddagen sätter vi kurs mot den slående
vackra sandudden Grenen som bildar en spets mot
nordost där Skagerrak och Kattegatt möts. Vi åker
en tur med ”Sandormen-tåget”, och här finns 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, restaurang. Middag på egen hand.
Vi besöker Skagenmuseet fyllt av fantastiska konstverk av Skagenmålarna, både kvinnliga och manliga
konstnärer. Efter lunch, som intas på egen hand, blir
det Råbjerg Mile, Europas största vandrande sandöken, surrealistiskt och oerhört vackert. Gemensam
middag blir det på hotellet.
Resans sista morgon blir tidig, efter frukost checkar
vi ut och beger oss mot Fredrikshamn för morgonfärjan mot svensk mark. Efter ankomst Göteborg sätter
vi kurs mot Skara för 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 kring middagstid.
4 dagar Tisdag 17/5, tisdag 27/9
Pris 7 980: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 900:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:00
Valuta på resmålet NOK och DKK
Boende Color Hotel Skagen

Vi finns på telefon 08-15 95 75
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EURYDIKE PÅ
WERMLAND OPERA
Opera och Dömle Herrgård
WERMLAND OPERA följer upp publiksuccén L’Orfeo
med den nyskrivna operan Eurydike. I operan L’Orfeo
fick vi följa Orfeus öde och kamp ned till underjorden
för att hämta hem sin älskade hustru Eurydike som
hastigt och oväntat dött. I denna nya operasatsning
Eurydike, återges samma berättelse fast från Eurydikes perspektiv. Det är en historia som spänner från
högsta lycka till djupaste sorg, från glädje till förtvivlan.

Under förmiddagen rullar vi ut från Cityterminalen i
Stockholm med kurs mot Karlstad. I vanlig ordning
gör vi ett spännande stopp på vägen innan vi anländer
Karlstad. Vi äter lunch tillsammans innan vi tar plats
i salongen och ridån går upp… Vi har en spektakulär
opera-eftermiddag framför oss med allt vad det innebär!
Efter föreställningen kör vi raka spåret till Dömle
Herrgård där 3-rättersmiddag väntar. Här kan vi samtala om eftermiddagens alla intryck, medan kvällen
smyger sig på. Morgonen efter vaknar vi upp till herrgårdsfrukost och SPA-upplevelser. Det finns möjlighet till promenader, men också ett besök på gymmet
för den hurtige! Kring lunchtid rullar vi hemåt, med
stopp för lunch.
2 dagar Söndag 3/4
Pris 3 980:I resan ingår Del i dubbelrum, operabiljett, herrgårdsfrukost, 2
luncher, 3-rättersmiddag, tillgång till SPA, bussresa
Tillval per person Enkelrum 400:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:00
Boende Dömle Herrgård

PÅSK PÅ KNISTAD
HERRGÅRD
Läckö Slott och klassisk
konstrunda
HÄRLIGT PÅSKFIRANDE på Knistad Herrgård – följ
med oss och fira en traditionell påsk med goda middagar, svensk konst och kultur. Vi kör en konstrunda,
besöker Läckö slott och Varnhems klosterkyrka. På
långfredagen kör vi västerut med vår fina buss. Lunch
i Örebrotrakten och därefter till Knistad och middag på
kvällen. Påskafton bjuder oss traditionsenlig konst
runda i trakterna kring Falköping där många ateljéer
och gallerier håller öppet liksom ett flertal museer. Vi
får ta del av många olika tekniker och uttryck.
Dagen därpå besöker vi underskönt belägna Läckö
Slott liksom Varnhems Klosterkyrka där Jan Guillous
romanhjälte "Arn" har sina rötter. Stort påskbord serveras på Påskafton och trerätters middag på Påskdagen.
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 15/4
Pris 7 980: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!”



MIDSOMMAR I
DALARNA

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

På morgonen lämnar vi Stockholm och tar sikte på
Sälen och vårt midsommarfirande. Sedan väntar en
härlig midsommarmiddag på hotellet som vi bor på i
två nätter.
När vi ätit frukost dag två, stiger vi på bussen för att ta
oss mot Malung och Täpp Lars fäbod. Här får vi ta del
av historien kring Täpp Lars och hans hantverk. Sedan väntar lunch i Folkets Park innan det är dags för
det årliga Skinnarspelet, ”Den underbara pälsen”. Ett
lätt och lustigt spel med inlagda danser och sånger,
däribland den kända midsommarvisan. I Skinnarspelet, ”Den underbara pälsen”, 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 24/6
Pris 7480:I resan ingår Del i dubbelrum, 2 frukostar, 3 luncher, 2 middagar, biljett till Skinnarspelet, besök hos Täpp Lars, förmiddagskaffe, besök på Zornmuséet, bussresa.
Tillval per person Enkelrum 1500:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:30
Boende Värdshuset Gammelgården Sälen

Lillemor Andersson, Brandänge

Klassisk dans runt midsommarstången.

Vi finns på telefon 08-15 95 75
6

BOKA PÅ WWW.EKMANRESOR.SE

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM @EKMANRESOR

HÖGTIDER OCH NYHETER

NYHETER!





KOSTA BODA

VIN OCH
TRÄDGÅRDAR

Glaskonst, hyttsill, outlet och
Vilhelm Mobergs Utvandrarna

Svenska vingårdar och natur

LÅT OSS PRESENTERA en tvådagarsresa till spän-

DU BEHÖVER INTE resa till Frankrike eller Tyskland
för att besöka vingårdar eller dricka goda viner. I dag
finns flera druvsorter som går att odla i Sverige och
på denna resa besöker vi två svenska vingårdar och
provar deras produkter. Vi får också njuta av den fantastiska svenska naturen, både i odlad och i naturlig
form.

nande Kosta Boda! På denna trevliga resa besöker vi
populära Glasbruket i Kosta samt upplever Vilhelm
Mobergs utvandrarbygder. Vi äter god mat, shoppar
på outlet och njuter av vårt SPA-hotell!
Dag ett kör vi söderut. Vi stannar för bensträckare
och lunch längs med vägen och så småningom når vi
småländska höglandet. Vi anländer Kosta där vi får en
guidad tur av Glasbruket. Vi ser även den nya konsthallen Kosta Art Gallery med glaskonst i världsklass.
Därefter finns tid för shopping för den som önskar
innan vi checkar in på vårt SPA-hotell.
Mot kvällen samlas vi för att tillsammans uppleva en
unik middagskväll - med Hyttsill och glasblåsningsshow! Hyttsill är en gammal tradition i Glasriket som
går tillbaka till tiden när hyttan också var bygdens
samlingspunkt. Här bjuds besökaren kvällstid på genuin småländsk mat tillagad i kylugnarna, dryck, underhållning och glasblåsning på mästarnivå. De som
vill kan även själva få chansen att blåsa glas. En härlig
kväll tillsammans!
Efter en skön natts sömn väntar en stärkande frukost
innan vi beger oss mot författaren Vilhelm Mobergs
utvandrarbygder för en guidad tur. Här känner vi historiens vingslag, det var i dessa trakter som människorna lämnade sina gårdar på grund av fattigdom och
utvandrade till landet i väst - Amerika under 1800-talet. Vi får en guidad tur i Duvemåla och Rundkvistagården, utvandrarleden och ser Vilhelms Mobergs
födelseplats. Därtill ser vi platsen där Utvandrarna
(Troells orginalfilm) spelades in. Resan avrundas med
en trevlig avslutningslunch innan vi styr mot Stockholm igen där vi beräknar vara framme framåt kvällen.

2 dagar Söndag 22/5, söndag 24/7, söndag 4/9
Pris 3980:I resan ingår Del i tvåbäddsrum, 2 frukostar, 2 luncher,
Hyttsill-middag med glasblåsningsshow, guidade turer enl
program
Tillval per person Enkelrum 600:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:00
Boende Kosta Boda Art Hotel



VÄRMLAND
Lars Lerin, Selma Spa,
Rackstadmuseet, Klässbols
Linneväveri och Mårbacka
			

Vi åker söderut och stannar för lunch och visning på
spännande Vandalorum. Guidad visning och tid att
beundra konsten! Vi ankommer under eftermiddagen
Ängelholm och checkar in på vårt hotell.
Efter frukost dag 2 beger vi oss till Bjärehalvön och
Norrvikens Trädgårdar. Den fantastiska anläggningen
bjuder på nya upplevelser allt eftersom årstiderna
skiftar. Vi får en trädgårdshistorisk guidning genom
stilträdgårdarna som är inspirerade av olika epoker och kulturer. Dagens lunch intas på Hovs Hallar
Restaurang med havet och den obrutna horisonten
precis utanför fönstret. Därefter väntar ett besök hos
vinbonden på Vejby Vingård. Vi får en guidad tur i vinmarken och får lära oss hur man odlar vinstockar. I
vineriet går vinmakaren igenom processerna som används för att skapa olika viner. Besöket avslutas med
en härlig smakupplevelse när vi provar fyra av gårdens egenproducerade viner.
Dag 3 beger vi oss till Sofiero slott och trädgårdar. Vi
får en guidad tur genom slottsträdgården och får ta
del av Sofieros färgsprakande blomsterprakt, unika
trädgårdsarv och kungliga historia.
På Kullabergs sydsluttningar hittar vi Arilds vingård,
en av de äldsta gårdar i bygden. Här får vi en visning av
vingården som avslutas med lunch i gårdens restaurang och provning av tre av gårdens viner. Dagen fortsätter ut på Kulla¬halvön som bjuder på en oslagbar
natur och den berömda Kullens fyr. Dag 4 beger vi oss
mot Stockholm igen dit vi beräknas ankomma mot eftermiddagen.

VÄLKOMMEN ATT följa med oss på en spännande
resa till kulturlivet i det fagra Värmland! Vi besöker
Selma Lagerlöfs Mårbacka, vi guidas genom konstnären Lars Lerins spännande liv och fantastiska
akvareller på konsthallen Sandgrund vid Klarälven
i Karlstad. Vi upplever skön konst och skulptur
på Rackstadmuseet i Arvika och njuter av fantastiskt material och design på Klässbols Linneväveri.
Genom vår sköna svenska natur kör vi till Värmland.
Det blir kaffepaus längs vägen och god lunch. På
Sandgrund blir vi guidade genom Lars Lerins konst,
han har väl aldrig varit mer folkkär! Dessutom räknas
han som en av Nordens absolut främsta akvarellister. Vi besöker Selma Lagerlöfs gedigna, harmoniska
Mårbacka. Här blir vi serverade eftermiddagskaffe
och Mårbacka-kaka och vi får en inlevelsefull visning
av gården. En kortare bit med bussen och vi checkar
in på anrika Dömle Herrgård där vi senare äter en trerättersmiddag tillsammans.
På morgonen högklassig frukost och tid för SPA och
relax. Dömle Herrgård erbjuder lyxiga SPA-upplevelser och fantastisk natur! Sedan beger vi oss till Arvika
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 Söndag 1/5, måndag 5/9
Pris 4 980:I resan ingår Del i dubbelrum på Dömle Herrgård, fri tillgång
till SPA-avdelning, 1 frukost, 2 lunch, eftermiddagsfika,
trerätters middag, entréer och visningar, bussresa
Tillval per person Enkelrum 600:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 07:00
Boende Dömle Herrgård

4 dagar Torsdag 2/6, tordag 25/8
Pris 8980:I resan ingår Del i tvåbäddsrum, 3 frukostar, 4 luncher, 3
middagar, 2 provsmakningar på vingård, entréer och guidade
visningar enligt program, reseledare, bussresa
Tillval per person Enkelrum 1400:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:00
Boende Best Western Hus 157

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

Vi bor på anrika Dömle Herrgård.

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM @EKMANRESOR
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TRANDANSEN VID
HORNBORGASJÖN



CHARMIGA ÅLAND

UPPLEV DEN sägenomspunna tranan

– hon är trogen sina urgamla sträckleder ända från korkeksskogarna i Spanien till Hornborgasjön i Västergötland.
Här sker den berömda parningsdansen
kring Dagsnäs och Stora Bjurum, tusentals tranor…
Vi kör tidig morgon och längs vägen blir det kaffe och lunch. Vid Hornborgasjöns Naturum är det dags för
tran-spaning, ett naturens äventyr. På
hemvägen stannar vi för middag och är
tillbaka under kvällen.
1 dag Lördag 26/3, onsdag 30/3 ,
Pris 1 800:I resan ingår Förmiddagskaffe, lunch, middag,
besök vid Hornborgasjön, reseledare
Henrik Waldenström och bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen
07:00

NYHET!

VACKRA VISINGSÖ

Kryssning och lokal guidning

Polkagrisar, remmalag och
mat på Solbacken

EFTER BRUNCHBUFFÉ ombord på m/s

FÅ PLATSER i Sverige har ett så förtrollat skimmer över sig som Visingsö… Ön
har en grym och krigisk historia men
människorna som levt här som är så
fascinerande och de gör ön till en stor
turistattraktion och en mycket levande
idyll! Med buss söderöver blir det förmiddagsfika innan vi tar färjan till ön
och lunch på Solbacken. I remmalag ger
vår lokala guide en färgstark skildring
av öns historia och nutid. Näs slottsruin, Tempelgården och Brahekyrkan
- intressanta sevärdheter. I Gränna blir
det besök på polkagristillverkning.

1 dag Lördag 23/4, tisdag 5/7, lördag 3/9
Pris 1 280:I resan ingår Båtresa Kapellskär–Mariehamn
t/r, brunch i Bistro Buffet, kaffe & ”Ålandspannkaka” på Åland, middag i Bistro Buffet
inkl. vin/öl/läsk, kaffe, guide, inträden,
bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen
07:00

1 dag Tisdag 3/5, tisdag 2/8
Pris 1 780:I resan ingår Förmiddagskaffe, lunch på
Visingsö inkl. bröd, dryck, kaffe & hembakt
kaka, remmalag på Visingsö, besök på polkagristillverkning, bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen
07:00

med Henrik Waldenström
Rosella möter vi i Mariehamn vår guide
för dagen. Detta blir en speciell dagstur
med pärlor som Kastelholms slott, Bomarsunds fästningsruiner, Smakbyn,
Sundskyrka och friluftsmuseet Jan
Karlsgården. Observera på vår apriltur
besöker vi Amalias istället för Kastelholms slott som är under renovering
då. Efter en heldag på denna fantastiska ö tar vi Rosella tillbaka och serveras
då middagsbuffé innan vi anländer till
Kapellskär på kvällen.



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 Bergslagen och Stockholm. Under vår dagstur 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 eftermiddagsglass hos lokala favoriter.
1 dag Tisdag 10/5, måndag 11/7
Pris 1 680: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

NYHET!



SLOTT OCH MAT
Upplands pärlor

VAD ÄR EN BAL på slottet om inte all-

deles underbar! Låt oss presentera vår
slott- och matresa som går till vackra
Uppland.
Dagen startar med ett besök på ståtliga
Wiks Slott som har en spännande medeltida historia, där vi välkomnas med en
härlig förmiddagsfika och guidad tur av
slottet. Dagen fortsätter med lunch på
fina Landsberga Gård som omgärdas av
vackra vyer och vi får lära oss mer om
den uppländska matkulturen. För den
som önskar köpa med sig något finns
tid att botanisera i gårdsbutiken. Mätta
och belåtna far vi vidare mot ännu ett
ståtligt slott, nämligen Grönsöö Slott,
som idag ägs och drivs av familjen von
Ehrenheim och Grönsöö kulturhistoriska stiftelse. Där välkomnas vi med en
guidad tur på slottet och eftermiddagsfika innan det blir dags att vända hemåt.
1 dag Måndag 9/5, måndag 8/8
Pris 1 680:I resan ingår Lunch på Landsberga gård,
2 fika,entréer och guidade visningar enligt
program, bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen
08:30







SMAKA PÅ SÖRMLAND

RÄTTVIKS MARKNAD

Matresa genom de
Sörmländska skogarna

Sedan 1891

Folket i huvudstaden genom
tiderna

VÄLKOMMEN TILL Dalarna och Rättviks
Marknad – en tradition sedan 1890-talet
– marknaden är idag en av de tre största 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.

ÄNDA SEDAN Stockholm föddes har
staden bebotts av stockholmare. De
har levt under skilda villkor och på
skilda sätt. Livsvillkor och politik har
bestämt vad stockholmarna tänkt och
tycker. Under den här turen ser vi bebyggelse från olika epoker och hör
om stockholmarnas värderingar och
samhällets idéströmningar och genom tiderna. Medeltida Gamla stan,
1700-talets Södermalm och vidare till
industrialiseringens.
Kungsholmen.
1950-talets folkhem i Årsta, miljonprogrammet i Östberga från 1960-talet och
slutligen Hammarby sjöstad där vi hör
om 2000-talets värderingar bland människorna i Stockholm.

FÖLJ MED oss på en heldagsguidad tur

till matlandskapet Sörmland! Mycket
gott, närodlat och närproducerat. Förmiddagskaffe med smörgås på vackra
Lida Gård, på kungens Stenhammars
gods marker. Därefter blir det provsmakning av spännande produkter från
Högtorp gård, syltat och syrat, t.ex.
grankottsolja. Sedan väntar fantastiskt 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 beräknar vara åter i Stockholm under sen
eftermiddag.
1 dag Tisdag 24/5, tisdag 30/8
Pris 1 680:I resan ingår Förmiddagsfika,
provsmakningar, lunch, eftermiddagsfika,
lokalguide, besök och entréer, bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen
07:30

1 dag Lördag 7/5, lördag 8/10
Pris 690:I resan ingår Besök på marknaden, kaffe och
smörgås, bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen
07:30

STOCKHOLMAREN

1 dag Onsdag 4/5 Pris 490:I resan ingår Guidad tur med auktorierad
Stockhjolmsguide, fika, bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen
09:30, resan tar ca 3 timmar

Vi finns på telefon 08-15 95 75
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PETER JÖBACK

KRISTINA FRÅN
DUVEMÅLA

EKSJÖ TATTOO

Klassisk musikal i kalkbrottet

med militära förtecken

VÄLKOMMEN ATT följa med oss till det magnifika kalkbrottet Dalhalla för att njuta av den vackra och tidlösa
musikalen Kristina från Duvemåla. Musikalen/berättelsen är baserad på Vilhelm Mobergs utvandrarsvit
med musik av Benny Andersson och text av Björn Ulvaeus.
Vi bor i vackra äkta dalaatmosfär i fagra Tällberg som
ligger mitt i Siljansbygden med fantastisk utsikt över
Siljan. Dag två sover vi ut, njuter av god frukost och
besöker Hildasholms vackra trädgård! Guidad visning och hembakad fika i trädgården. På vägen hem
stannar vi för sen gemensam lunch innan vi anländer
Stockholm på sena eftermiddagen.

SÅ KAN Eksjö International Tattoo beskrivas rent musikaliskt. Men upplevelsen är större än så. En pampig,
färgstark och spektakulär show i hjärtat av trästaden
Eksjö.
Säreget för Eksjö International Tattoo är att det är placerat mitt i staden med arenan omgiven av husen med
anor från 1500-talet, kyrkan, stadshotellet och den
stolta ryttarstatyn som en del av sceneriet. Detta är
en miljö som inspirerar både artister och publik.
Den 28 - 30 juli 2022 marscherar orkestrar från olika
delar av Europa, hela fem orkestrar! Evenemanget
har ett starkt och väletablerat varumärke och genomförs nu för tolfte gången sedan 1989. På vägen hem
besöker vi flygvapenmuseet i Linköping för mer militärisk prägel!

50årsjubileum på Dalhalla
I SOMMAR ÅKER en av våra mest älskade artister ut
på vägarna! Med turnén ”50 år på jorden, 40 år i musikens tjänst” firar Peter Jöback dubbla jubileum och
bjuder in svenska folket för att hylla karriären. Med
sig på turné har han sitt magiska band och sin gedigna
låtskatt. Välkommen att följa med oss till det magnifika kalkbrottet Dalhalla för att njuta av denna unika
konsert, ett måste för Jöback-älskare!
Vi bor i vackra äkta dalaatmosfär i fagra Tällberg som
ligger mitt i Siljansbygden med fantastisk utsikt över
Siljan. Dag två sover vi ut, njuter av god frukost och
besöker Hildasholms vackra trädgård! Guidad visning och hembakad fika i trädgården. På vägen hem
stannar vi för sen gemensam lunch innan vi anländer
Stockholm på sena eftermiddagen.
2 dagar Fredag 8/7
Pris 4980:I resan ingår Del i dubbelrum, biljetter till Peter Jöback på Dalhalla (sektion B), 1 frukost, 1 lunch, 3-rättersmiddag, vickning,
besök och guidade visningar, bussresa
Tillval per person Enkelrum 500:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 09:00

2 dagar Fredag 12/8, lördag 13/8
Pris 4 980:I resan ingår Del i dubbelrum, biljetter till Krstina från Duvemåla på Dalhalla (sektion B), 1 frukost, 1 lunch, 2-rättersmiddag, vickning, besök och guidade visningar, bussresa
Tillval per person Enkelrum 500:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 09:00

TRÄSTADEN NORA

2 dagar Lördag 30/7
Pris 3 780:I resan ingår Del i dubbelrum, biljetter till Eksjö International
Tattoo, 1 frukost, 2 måltider, besök och guidade visningar,
bussresa
Tillval per person Enkelrum 500:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:00







Internationella toner

OPERA PÅ SKÄRET

FURUSUND



DET NYA STOCKHOLM

Guidad visning
i Maria Langs fotspår

Maskeradbalen i
skärgårdsmiljö

Sommargrönska i Roslagen

Norra, södra eller västra delen

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 hemlagad lunch och kaffe och får bekanta
oss med stället genom vår lokala guide
som möter upp på gården och sedan
följer med oss i bussen in till Nora stad.
Vi går en vandring i Maria Langs fotspår och får höra om Dagmar Langes
”Skoga” som vi känner till från hennes
omtyckta böcker. På hemvägen blir det
eftermiddagsfika på väl valt ställe.

GUISEPPE VERDI bygger sitt storverk
Maskeradbalen på en text som kretsar
kring mordet på Gustav III 1792. Operan
uruppfördes i Rom redan 1859 och har
spelats många gånger i olika versioner
på olika platser under årens lopp. Nu
har det blivit dags för en “svensk” version på Skäret men med sång på klingande italienska. Kom och upplev Maskeradbalen i hjärtat av Bergslagen, en
matinéföreställning med härlig lunch
på Skäret.

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

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

1 dag Tisdag 12/7, tisdag 13/9
Pris 1 480:I resan ingår Hemlagad lunch på Åkerby Herrgård i Nora, guidad vandring i Maria Langs
Nora, eftermiddagskaffe, bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:00

1 dag Lördag 30/7, lördag 27/8
Pris 1 680:I resan ingår Operabiljett, lunch på Skäret
exkl dryck, kaffe och smörgås, bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen
09:30

1 dag Onsdag 18/5, tisdag 18/8 Pris 1 390:I resan ingår Program om Furusund, lunch på
Furusunds Värdshus, eftermiddagsfika, besök
Wira Bruk, bussresa
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen
09:00

Norra Delen (1) Måndag 28/3, torsdag 14/4,
lördag 14/3
Södra Delen (2) Onsdag 30/3, torsdag 28/4,
måndag 9/5
Västra Delen (3) Lördag 2/4, måndag 11/4,
torsdag 12/5
Pris per tur 490:I resan ingår Guidad visning av auktoriserad
Stockholmsguide, busskaffe med bröd
På/Avstigning Stockholm Cityterminalen
09:30, resan tar ca 3 timmar

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





GOTLAND
Med Ingemar
Bergmans Fårö

FÖLJ MED till Gotland när våren är som vackrast och
orkidéerna blommar! Under några fullspäckade dagar upplever vi tillsammans Östersjöns största ö med
sin unika natur och kultur. Det blir besök på Ingmar
Bergmans älskade Fårö där vi såklart också får se
öns mest spektakulära raukfält. Denna säregna och
mytomspunna ö har mycket att erbjuda. På en rundtur
av ön hinner vi besöka både imponerade raukfält vid
havsstranden, Fårö kyrka med Ingmar Bergmans grav
och imponeras av landskapet med sina gamla gårdar
och betande lamm. Att uppleva en genuin lammgård
och den vackra Ekstakusten med Karlsöarna vid horisonten är andra höjdpunkter.

Vi bor centralt i högklassigt hotellboende i Visby som
är Sveriges i särklass bäst bevarade medeltida stadskärna. Visby är en av Östersjökustens vackraste städer och givetvis ingår en guidad stadsvandring i detta
UNESCO världsarv. Den som sett solen gå ned i Östersjön över det medeltida Visby med sin ringmur och
sina kyrkoruiner glömmer det inte.

3 dagar Fredag 20/5
Pris 7 480:I resan ingår Del i dubbelrum, 2 frukostar, 4 måltider, färjor
och broavgifter, reseledare besök och entréer enligt program,
bussresa
Tillval per person Enkelrum 1 000:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 09:30
Boende Clarion Hotel Wisby



DET VACKRA
BOHUSLÄN

SOMMARPARADISET
ÖLAND

Unik skärgårdsnatur och
hällristningsområdet i Tanum

Vacker natur och Långe Jan

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

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 inspiration
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 besök i Ottenby.
Lunchstopp på restaurang Fågel Blå, som ligger precis vid havet. På sydspetsen finns Ottenby fågelstation och det unika odlingslandskapet som återfinns
på Unescos världskulturarvslista – en otrolig syn! De
öppna ängarna hade inte existerat utan det bete och
den slåtter som ägt rum och som äger rum än idag. Vi
ser också Ölands högsta fyrtorn Långe Jan. Vi fortsätter dagen med ett besök i Gärdslösa kyrka.
Dag tre lämnar vi Öland efter en stärkande frukost. Idag besöker vi Orrefors Kosta Boda som är
ett av världens främsta varumärken inom glas och
glaskonst. I anslutning till bruksmiljön ligger Kosta
Boda-butiken som är fylld med vackert bruks- och
konstglas i färgsprakande prakt. Vi stannar på lämpligt ställe för lunch och framåt sen eftermiddag är vi
hemma i Stockholm igen!

Nu väntar tre dagar med spännande utflykter. Vi tar
färjan över Gullmarsfjorden, med sin bländande
skärgård, mot Lysekil med Gamlestaden och Havets
Hus. Vi besöker det berömda hällristningsmuseet i
Tanumshede. Hos handelsmannen Flink blir det förmiddagskaffe och sedan kör vi över Orust till Tjörn.
Vi besöker Pilane gravfält och skulpturpark och det
Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn med fina verk.
Dag fyra väntar Kosteröarna. I hamnen ligger båten
”Kosterö” och väl ombord hälsar vår smuggelkung
oss välkomna och under spännande rövarhistorier
stävar vi ut mot Kosterarkipelagen, till Ekenäs på Sydkoster där vi går i land och serveras lunch på Kosters
Rökeri. Efter denna trevliga skärgårdslunch sätter vi
oss på Kostertåget som i sakta mak tar oss längs de
idylliska vägarna till Kosters trädgårdar där vi får en
guidad visning. Gemensamma middagar på kvällarna.
Hemresan på den femte dagen går genom det fagra
Dalsland längs den västra sidan av Vänern och vi
stannar på trivsamt ställe för gemensam avslutningslunch. Vi är tillbaka i Stockholm under kvällen, förhoppningsvis med bagaget fullt av sköna intryck!
5 dagar Onsdag 25/5, måndag 8/8
Pris 10 680:I resan ingår Del i dubbelrum, 4 frukostar, 7 måltider, färjor
och broavgifter, besök och entréer enligt program, bussresa
Tillval per person Enkelrum 1 400:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:00
Boende Bohusgården Hotell

3 dagar Måndag 4/7
Pris 6 980: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 750:- , havsutsikt 800:- , havsutsikt och balkong 1100:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:00
Boende Strand Hotell Borgholm

Vackra Sommar-Visby!

Vi finns på telefon 08-15 95 75
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Psst... Nytt upplägg på Hälsinglandresa på sid 15...



HÄLSINGLAND

HÖGA KUSTEN

Med Hälsingegårdar
och svenskt hantverk

Ulvön, Mannaminnne och
High Coast Whisky

ÄVEN NÄSTA 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 kyrkan 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 personlig charm. Under vår resa blir det guidade visningar
av flera Hälsingegårdar, däribland världsarvsgården
Kristofers där vi bjuds lunch i skuggan av äppelträden
i den vackra trädgården. Gårdarna som doftar både
trä och svensk historia, vackert målade och väl 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 lokalproducerade måltider och de
karaktäristiska Hälsingeåsarna.

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 i minne av att kungen av Siam,
Chulalongkorn, besökte platsen 1897 - på inrådan av
sin värd kung Oscar II. Paviljongen är en smått otrolig
syn, där den står - mitt i den norrländska naturen. Under eftermiddagen tittar vi närmare på det märkliga
Döda Fallet, som skapades 1796 och kör sedan till vårt
hotell Hallstaberget i Sollefteå. Vi åker via Sandslån,
ut mot Nordingrå där vi verkligen får uppleva det genuina Höga kusten. Här finns idylliska fiskelägen som
Norrfällsviken, Bönhamn och Barsta. Vi besöker Villa
Fraxinus och museibyn Mannaminne i Häggvik, skapad av konstnären Anders Åberg. Vi upplever också
ett par verkliga måsten – den vackra Skärgården och
surströmming. I Docksta tar vi båten till Ulvöhamn
och under den halvannan timme långa turen kan vi
njuta av den vackra arkipelagen. På Ulvön vankas det
en fin skärgårdsbuffé med diverse sill-, strömmingsoch laxrätter. Gemensamma 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.

3 dagar Söndag 24/7
Pris 6 480:I resan ingår Del i dubbelrum, med tillgång till spaavdelning
på Järvsöbaden, 2 middagar/5 rätters bufféer, 2 frukostar, 2
lunch, guidade visningar och entréer, bussresa
Tillval per person Enkelrumstillägg 500:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 07:30
Boende Pensionat Järvsöbaden

EkmanBuss utanför Järvsöbaden.





4 dagar Torsdag 4/8
Pris 9 980:I resan ingår Del i dubbelrum med garanterad utsikt, 3 frukost,
7 måltider, entré till SPA-avdelningen, färja till och från Ulvön,
besök och entré till Mannaminne, villa Fraxinus
samt Thailändska Paviljongen, whisky-provning, bussresa
Tillval per person Enkelrum 900:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 07:00
Boende Hotell Hallstaberget

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

NORRLANDS
VILDMARK
Med Inlandsbanan

VI KÖR på morgonen norrut mot Östersund med ett
lunchstopp längs vägen. På eftermiddagen kommer vi fram till Persåsen, strax utanför Östersund.
Här blir det ett besök hos Wikners, ett familjeföretag
som funnits i över 50 år. Här kommer vi få en visning
i snickeriet och möjlighet att köpa konstverken Äg�get och Tuppen 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 Inlandsbanan från Östersund till Vilhelmina. I lugnt tempo tar tåget oss genom en fantastisk natur med djurrika landskap där våra fyra rovdjur
björn, varg, lodjur och järv lever. Under resan får vi
höra intressanta berättelser om denna storslagna
miljö. 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 förmiddagsfika serveras. Därefter
fortsätter vi till Svansele och Vildmarksutställningen,
ett av Sveriges största vildmarksmuseum. Över 600
uppstoppade djur presenteras i naturtrogna miljöer.
Vildmarkslunch; ren, älg och ädelfisk tillagad över öppen eld serveras. Vi åker sedan vidare för att checka
in på nya WOOD HOTEL by Elite i Skellefteå - ett lyxhotel i trä! VI njuter av gemensam middag innan vi
tackar för dagen. 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 16/8
Pris 10 480:I resan ingår Del i dubbelrum, 3 frukost, 7 måltider, Inlandsbanan Östersund–Vilhelmina, besök, entréer och guidade
visningar, bussresa
Tillval per person Enkelrum 2200:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 07:30
Boende Clarion Hotel Grand Östersund, Hotell Laponia Arvidsjaur, WOOD HOTEL by Elite Skellefteå
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ATLANTERHAVSVEIEN

LOFOTEN & NORDNORGES PÄRLOR

Genom Gudbrandsdalen och
ett magiskt fjordlandskap

Med båttur i fjordlandskapet

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.

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

FÖLJ MED oss på en spännande resa genom Finland
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.

8 dagar Måndag 4/7
Pris 17 480:I resan ingår Del i dubbelrum, 7 frukostar, 9 måltider,
entréer och besök enligt program, båttur sträckan
Sortland–Svolvaer, bussresa
Tillval per person Enkelrum 3 100:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 07:00
Valuta på resmålet NOK
Boende Quality Hotel Skellefteå Stadshotell, Camp Ripan
Kiruna, Thon Hotel Lofoten, Scandic Havet, Hotell Toppen
Storuman, Elite Hotel Knaust Sundsvall

9 dagar Torsdag 21/7
Pris 18 480:I priset ingår Del i dubbelrum/utsideshytt, 8 frukostar,
10 måltider, båtresa med Viking Line Stockholm-Åbo, färjor
Olderdalen–Lyngseidet, Svensby–Breikvikeidet, tunnelavgift på
Mageröya, filmvisning Samecentret Karasjok, inträde/visning
Båtsuoj Samecenter, Alta museum, inträde, film och certifikat
till Nordkappshallen, inträde Ishavskatedralen & Sven Hörnells
bildspel, besök Santa Claus Village, Isnetoften, bussresa
Tillval per person Enkelrum 3 500:På/Avstigning Viking Line Stadsgården 18:45
Valuta på resmålet NOK och Euro
Boende Ravintola Raahen, Holiday Club Saariselkä, Scandic
Honningsvåg, Scandic Alta, Clarion Hotel the Edge,
Camp Ripan Kiruna, WOOD Hotel by Elite

Dag ett blir det tidig avresa mot Norge. Vi färdas västerut och gör stopp för kaffe och lunch. Via Arvika når
vi den norska gränsen och så småningom Lillehammer, 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 fotograferade platser. Därefter tar vi oss med vägfärjor längs fjordlandskapet till Molde där vi stannar för
natten. Den tredje dagen bjuder på upplevelser både
för magen och för ögat. I den lilla fiskebyn Bud gör
vi lunchuppehåll och lockas av fiskrestaurangens 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. Gemensamma middagar på kvällarna.
Vi hinner med en kort tur där vi också får en glimt av
Nidarosdomen innan vi kör mot Åre och lunch i den
vackra fjällvärlden. Anrika Hotel Knaust i Sundsvall
väntar med middag. Efter att ha fått lite sovmorgon
dag fem kör vi söderut och svänger av för att äta lunch
på ett trevligt ställe utefter den vackra Hälsingekusten.
5 dagar Tisdag 28/6
Pris 11 980:I resan ingår Del i dubbelrum, 4 frukostar, 7 måltider, utflykter
och entréer enligt program, vägfärjor, bussresa
Tillval per person Enkelrum 2 200:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 07:00
Valuta på resmålet NOK
Boende Clarion Collection Hammer, Scandic Seilet Molde,
Clarion Hotel & Congress Trondheim, Elite Hotel Knaust

NORDKAP
Med Rovaniemi, Samecenter
och Ishavskatedralen

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

Vi finns på telefon 08-15 95 75
12

BOKA PÅ WWW.EKMANRESOR.SE

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM @EKMANRESOR

NORDEN OCH OPERA





SAVONLINNA
OPERAFESTIVAL

ÖSTRA FINLANDS
PÄRLOR

Aida, Tosca och ångbåtstur

Ekmans klassiker med Nya Valamo
kloster och opera i Savonlinna

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

UPPLEV OPERA i världsklass i staden Savonlinna/Nyslott, naturskönt beläget på holmar och uddar. Den
gamla borgen erbjuder fantastisk akustik då ljudet reflekteras med hjälp av de massiva stenväggarna.

Vi tar vår buss med oss över Östersjön till Helsingfors,
klassiskt svenskt smörgåsbord på båten och härlig
frukost innan vi rullar iland och styr kosan genom genom Finland mot Tertti Herrgård utanför Mikkeli där
en lunch väntar oss. Vi kör sedan via ett skönt landskap
till Savonlinna och vårt lite enklare men mycket centralt belägna Summer Hotel Tott. Middag på egen hand.
På kvällen ser vi resans första föreställning, Tosca.
Dagen därpå finns det tid att ta en liten kort promenad
till Salutorget och kanske ta en kopp kaffe eller bara
se sig kring. På förmiddagen tar vi sedan ångbåten
S/S Punkaharju till Punkaharju, där det blir lunch ombord. Väl framme besöker vi en konstnärsateljé och det
går också att inhandla något, för den som önskar, och
få en skön stund i trädgården. Bussen hämtar oss och
vi far tillbaka i de vackra omgivningarna till Nyslott/Savonlinna i god tid för middag på egen hand och därefter
aftonens föreställning Aida.
Dagen efter är bussen framkörd efter tidig frukost
och vi kör syd-österut mot den ryska gränsen och sen
guidas vi under vägen och styr vi kosan i full fart mot
Helsingfors. Lunch på egen hand längs vägen. Sedan
åker vi ombord på Viking Lines fatryg som ska ta oss
tillbaka till Stockholm igen. Ombord blir det à la carte
middag. Sedan finns tid att ta del av underhållning och
eventuell shopping för den som önskar. Efter en frukost
till havs anländer vi så till vår huvudstad på morgonen
och vi skiljs åt vid terminalen, förhoppningsvis med
många sköna musikaliska- och naturupplevelser i bagaget.
5 dagar Söndag 10/7
Pris 15 480:I resan ingår Tvåbäddshytt (utsides) ink frukost/dubbelrum, 4
frukost, 4 måltider, 2 operabiljetter, besök och guidning enligt
program, reseledare, bussresa
Tillval per person Enkelrum/hytt 2 500:-, Lyxhytt 1 500:På/Avstigning Viking Line Stadsgården 15:15
Valuta på resmålet Euro
Boende Summer Hotel Tott Savonlinna, Viking Line

Vi möts i Viking Lines terminal kring middagstid dag 1,
och kliver ombord det nya fartyget Viking Glory. Vi äter
gemensam middag tillsammans innan vi somnar gott
i våra utsidehytter. Vår rundresa i Finland börjar med
stopp i universitetsstaden Jyväskylä där en stor del av
stadens byggnader är ritade av Alvar Aalto. På eftermiddagen kommer vi fram till dagens slutmål, Kuopio
i Savolax. Staden är säte för ärkebiskopen i Finlands
ortodoxa kyrka och här väntar guidad tur på stadens
ortodoxa kyrkomuseum, Riisa. Efter frukost dag tre
fortsätter vi genom det fagra finska sjölandskapet till
Heinävesi där nya Valamo kloster ligger, här blir det
guidad tur på klostret. Sedan väntar traditionell operafestival i den ståtliga borgen, i år med biljetter till den
mycket populära Bisetz ”Carmen”. I Savonlinna bor vi
på det lite enklare men mycket centralt belägna Summer Hotell Tott. På den fjärde dagen åker vi längs den
7 km långa natursköna rullstensåsen Punkaharju som
skär igenom sjön Saimens vattensystem, når under
eftermiddagen Imatra och vårt hotell, nära den ryska
gränsen, vars fors är en betydande turistattraktion.
Dag fem gör vi ett besök i skalden Johan Ludvig Runebergs hem i Borgå och därefter lunch på egen
hand innan hemfärd med fartyg från Helsingfors.
Ombord äter vi gemensam middag i a la carte matsalen. Varmt välkomna till denna omtyckta resa!
6 dagar Söndag 17/7
Pris 13 980:I resan ingår Tvåbäddshytt (utsides) ink lyxfrukost/dubbelrum,
5 frukost, 5 måltider, biljett till operaföreställningen, entréer
och besök enligt program, bussresa
Tillval per person Enkelrum/hytt 1 500:-, Lyxhytt 1 500:På/Avstigning Viking Line Stadsgården 18:45
Valuta på resmålet Euro
Boende Original Sokos Hotel Puijonsarvi Koupio,
Rantasipi Imatran Valtionhotelli, Summer Hotel Tott Savonlinna



ÖSEL OCH OPERA
Mozart och La Traviata på Ösel

TILLSAMMANS ÅKER vi till Estland och Ösel, den större
ön i landets sköna övärld! Där finns en stolt tradition
av sång och musik och Operafestivalen i Ösels största
”stad” Kuressaare är en stor begivenhet som lockar
artister och publik från när och fjärran. Under 2022
års festival ges Mozart & Salieri and Mozart Requiem första kvällen, och klassikern La Traviata kväll två
som ingår i vårt program. Färdledare och kulturciceron är Johan Molander, mångårig medarbetare som
biträdande regissör vid Stockholmsoperan.

Vi tar båten till Tallinn med härlig buffé innan vi kan ta
del av fartygets utbud av underhållning och shopping.
Väl framme fortsätter färden med vår egen buss och
vi guidas under vägen ner genom det sköna estniska
landskapet. På vägen äter vi en trevlig herrgårdslunch
på vår väg mot Kuressaare. En kort överfart med
färjan så är vi på Ösel. I Kuressaare bor vi på anrika
hotell Arensburg och på kvällen ges Mozart & Salieri
and Mozart Requiem.
Dagen därpå blir det guidad rundtur och vi bekantar
oss med Kuressaare och Ösels olika besöksmål och
landmärken, exempelvis meteoritkratern i Kaali. Det blir
också gemensam lunch. På aftonen ser vi La Traviata
invid den gamla borgen.
Dagen efter tar vi bussen mot den medeltida staden
Tallinn och på vägen blir det ett trevligt besöksmål.
På fartyget blir det á la carte som avslutningsmiddag
och en trivsam sista afton på vår resa. Vi ankommer
på morgonkvisten till Stockholm, det blir en fin frukost
på båten och sedan skiljs våra vägar vid terminalen i
Värtahamnen.
5 dagar Onsdag 20/7
Pris 15 480:I resan ingår Del i tvåbäddshytt/rum, 4 frukost, 4 måltider,
operabiljett Mozart Requiem och La Traviata, besök och guidning enligt program, reseledare, bussresa
Tillval per person Enkelrum/hytt 1200:På/Avstigning Tallink/Silja Värtahamnen 16:00
Valuta på resmålet Euro
Boende Arensburg Boutique Hotel & Spa, Tallink/Silja

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

OBERAMMERGAU
Passionsspelen, i Luthers fotspår, slott och tyska
världsarv

Verona, Valpolicella, Amarone
och Gardasjön

FÖLJ MED OSS på en unik och historisk resa. Passionsspelen i Oberammergau uppfördes första gången 1634 och anordnas vart 10:e år. Även om själva spelen har moderniserats så är det ännu levande tablåer från Gamla Testamentet och scenerna
från Nya Testamentet som i stort behållit sitt ursprungliga skick.

PÅ DENNA ljuvliga resa till Verona och Gardasjön tar vi oss genom frodiga landskap och praktfull bebyggelse till något av det bästa Italien kan erbjuda. Härliga
vingårdsbesök i Valpolicella och de skönaste historiska miljöer man kan tänka sig.
Med färja från Trelleborg åker vi över till Tyskland och orten Wurzburg, och stannar
för en natt i staden Ulm. Under eftermiddagen dag tre når vi Verona, där vi stannar
i fyra nätter på vårt centralt belägna hotell.

Vi besöker Sanssouci-palatset i Potsdam samt bor en natt i Luthers hemstad Wittenberg på vägen ner mot södra Tyskland. Staden andas historia och här finner vi
bland annat Luthers och Melanchthons gravplatser. Givetvis får vi guidning i denna
intressanta stad!
Vi spenderar två nätter i Oberammergau och upplever Passionsspelen! Spelen tog
sin början på 1600-talet som ett löfte från stadens invånare. Om Gud skonade staden
från den fasansfulla pesten som härjat i flera år skulle invånarna framföra Jesu lidande, död och uppståndelse var 10:e år. Deras bön hördes och 2022 spelas den 42:a
upplagan av Passionsspelen. Vi bor 4-stjärnigt mitt i staden och äter gemensamma
middagar.
På resans 5:e dag besöker vi slottet Linderhof för guidad rundvisning. Det är det
minsta av tre slott som byggdes av kung Ludvig II av Bayern, även känd som den
galne kung Ludwig. Natten spenderas i Rothenburg, innan vi dagen efter fortsätter
norrut till Eisenach. Här besöker vi nästa slott, Wartburg, som sedan 1999 är listad
som ett världsarv. Slottet, eller snarare borgen, ligger naturskönt på ett mindre berg,
med fantastisk utsikt. Vi får rundvandring även här innan vi på kvällen anländer ”silverstaden” Goslar för härlig 3-rättersmiddag tillsammans. Denna gamla kejsarstad
vid foten av Harzbergen hade sin glansperiod för över 500 år sedan och flera sevärda
byggnadsverk påminner om tiden. Den pittoreska stadskärnan som är välkänd som
ett av Tysklands världsarv, omringas delvis av en mur med portar och torn. Hemresan går via Kiel och vår väntande färja som ska ta oss över till svensk mark igen.
8 dagar Torsdag 15/9
Pris 19 980:I resan ingår Båtresa Göteborg - Kiel t/r, del i tvåbäddsrum/inideshytt, biljett till Passionsspelen,
dryckespaket till middag under passionsspelen7 frukostar, 6 måltider, besök och entréer enligt
program, bussresa
Tillval per person Enkelrum/hytt 4 400:- , utsideshytt 600:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 10:30
Valuta på resmålet Euro
Boende Stena Line, Luther Hotel WIttenberg, Akzent Hotel Schranne, Hotel Der Achtermann

Här blir det intressant stadsrundtur i staden med enastående historia. Senare kör
vi till det frodiga vindistriktet Valpolicella. Vinprovning hos Roberto Mazzi och på
kvällen gemensam middag. På vår femte dag blir det flera vingårdsbesök och til�lika provningar i Valpolicella området som lockar med över 350 vingårdar. Godset
Tenute Ugolini, ett tidigare kloster, Cantina Carlo Meroni, gården som härstammar från 1700 talet, med fantastisk Amarone. Dagen därpå kör vi genom vackert
landskap till den smaragdgröna Gardasjön, Italiens största insjö. Det blir vinprovningslunch innan vi återvänder till Verona och kvällen är fri. Innan vi reser hemåt
blir det bubblande Prosecco-provning innan bussen tar oss via Innsbruck och Bad
Mergentheim med övernattningar. Därefter blir det färja från Travemünde som under nästföljande dag når Trelleborg. Den tionde dagen når vi Stockholm igen under
eftermiddagen.
10 dagar Fredag 7/10
Pris 20 480:I resan ingår Båtresa t/r, del i tvåbäddsrum/insideshytt, 9 frukost, 8 måltider, 5 vinprovningar,
olivoljeprovning, besök och entréer enligt program, bussresa
Tillval per person Enkelrum/hytt 4 200:- , utsideshytt 800.På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 10:30
Valuta på resmålet Euro
Boende TT-line, Maritim Hotel Wurzburg, Best Western Hotel Firenze Verona,
Hotel Cafe Central Innsbruck, Best Western Premier Park Hotel Bad Mergentheim

Vackra Italien!

Vi finns på telefon 08-15 95 75
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COSTA BRAVA

MÅRTEN GÅS

HÄLSINGLAND

Vandringsresa eller solsemester
med Direktbuss

Ett riktigt Gåsagille, Bosjökloster
och Kosta Boda

Där gammalt och nytt möts

ÅK KLIMATSMART med buss tillsammans med oss till
Costa Brava. Välj mellan solsemester med halvpension
eller unik vandringsresa. Vandringsprogrammet erbjuder ett urval av Kataloniens guldkorn; härliga vanringsturer med hänförande vyer och fina natur- och kulturupplevelser!

VÄLKOMMEN ATT ta del av den festliga högtiden Gåsagille eller Mårtensfest, som den också kallas, på plats
i Skåne enligt tradition. Gåsagille är ursprungligen en
höstfest till firande av slakten och en markering av
vinterhalvårets början. Vi bor på Margretetorps Gästgivari i Hjärnarp, i omedelbar närhet till vacker natur.

EKMANRESOR ÄLSKAR HÄLSINGLAND! Därför har
vi nu med hjälp av lokalbor tagit fram ytterligare en
tur till detta magiska landskap, denna gång med tema
”där gammalt och nytt möts”.

Förutom södra Costa Bravas omgivningar med den
fantastiska botaniska trädgården MariMurtra, blir det
en djupdykning in i surrealisten Salvador Dalís fantastiska Teater Museum i Figueras. Vi besöker också
Kataloniens svar på Venedig, Empuriabrava. Vi ser
den fascinerande och vackra staden Barcelona, härlig
stadsvandring för att uppleva ett urval av Barcelonas
sevärdheter såsom Olympiahamnen och Gaudís arkitektur. Därefter väntar en härlig baskisk pintxos lunch
tillsammans. Vi njuter av en av kustens vackraste vandringar fram till den pittoreska byn Calella de Palafrugell och turen avslutas med ett besök i den trivsamma
medeltida byn Pals. Vi åker på härlig båttur längs med
den vilda kusten till Tossa de Mar, romarnas Turissa.
Besöker La Villa Vella , den gamla staden. Detta och
mycket mer hinner vi med under våra tio dagar tillsammans. Utfärderna leds av Carmen Rios, vår svensktalande guide, sedan många år boende på Costa Brava.
Carmen är en del av EkmanResors stora familj, och att
besöka henne är en riktig fröjd

På morgonen dag ett reser vi söderut. Färden går till
Vandalorum för visning och lunch. Vi åker vidare till
Margretetorps Gästgivari i Hjärnarp som blir vårt hem
under två nätter. Vi bjuds på en välkomstdrink och
därefter väntar en välsmakande middag.
Efter frukost dag två besöker vi Bosjökloster och guidas i den häftiga miljön. Ordenligt lunch tillsammans
innan vi under eftermiddagen får lite fritid.
På kvällen är det så dags för resans höjdpunkt - vi
firar Mårten Gås enligt traditionens alla regler. Det
serveras svartsoppa, knaperstekt gås och äppelkaka
med vaniljsås. Det blir en kväll du sent ska glömma!
Efter frukost dag tre lämnar vi Röstånga och reser
mot Kosta Boda. Vi äter lunch och ser outleten innan
vi rullar mot huvudstaden.

10 dagar Fredag 28/10
Pris Sol och bad med halvpension: 9 980:-,
med Vandringsprogram inklusive luncher: 15 980:I resan ingår Bussresa t/r till Costa Brava, båtresa Helsingborg-Helsingör/Rödby-Puttgarden t/r, del i dubbelrum,
6 frukostar, 10 måltider, vandringsprogram, reseledare
Tillval per person Enkelrum 2 200:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 10:30
Valuta på resmålet Euro
Boende Hotel Alba Seleqtta

3 dagar Fredag 4/11
Pris 6 980:I resan ingår Del i dubbelrum, 2 frukostar, 4 måltider,
besök och entréer enligt program, bussresa
Tillval per person Enkelrum 800:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 08:00
Boende Margretetorps Gästgiveri

Äkta Gåsmiddag!

Utsikten från hotellet

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

Vi rullar under förmiddagen norrut, med stopp för
bensträckare och lunch. Under eftermiddagen når vi
vår hotell Strandpiren, läckert beläget vid havet. Vi får
vi en guidad tur i Hudiksvalls centrala delar till fots,
där stadens spännande historia kommer till liv. Middagen serveras på anrik Hälsingegård där genuint
italienskt mathantverk blandas med gårdens historia
hos den italienska familjen Rugolo. Italienska viner av
bästa sort finns att beställa till middagen så även alkoholfri dryck.
Efter frukost dag 2 åker vi norrut mot industrihistoria
och svedjebruk. Under dagen följer vi skogens,
rågens, jaktens och järnets väg genom landskapet
som böljar av stora skogar och glimrande
vattendrag. Vi besöker finnbosättningen Ersk Mats
där vi får en guidad tur, hembakad
tunnbrödsrulle och kaffe. Vi ser Astrakanträdet vilkens kärnor Kristina i Utvandrarna tog med sig till
sitt nya hemland i mitten av 1800-talet.
Vi åker vidare mot Strömbacka där industrimagnaten Tamm startade sin väg mot toppen. Vi kommer
att stifta bekantskap med framställningen av järn på
slutet av 1700-talet och framåt. Lunchen intar vi på
Avholmsberget med en fantastisk utsikten över Dellensjöarna. Färden fortsätter mellan Dellensjöarnas
glimrande vatten, mot Tamms otroliga byggnadsverk,
Slussarna i Näsviken. Vi passerar flertalet fina hälsingegårdar i jordbrukslandskapet och får en snabb
glimt av linspinneriet, linet och dess betydelse för
bygdens rikedom. Vi färdas vidare mot hotellet och en
utsökt middag tillsammans.
Resans sista dag besöker vi Iggesunds Järnbruksmuseum och blir guidade från dåtid till nutid. Därefter
gör vi ett kort besök i den medeltida kyrkan i Enånger,
innan färden går vidare mot Stockholm.
3 dagar Tisdag 28/6
Pris 6 480:I resan ingår Del i dubbelrum, 2 frukostar, italiensk middag
på Frägsta, 1 tvårättersmiddag, 2 luncher, inträden, guidade
visningar, reseledare, lokalguide, bussresa
Tillval per person Enkelrum 900:På/Avstigning Stockholm Cityterminalen 09:30
Boende Hotell Strandpiren
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DIN RESA VÅR PASSION

EK M A N
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ÅK
KLIMATSMART
– ÅK BUSS!

Vi på kontoret!

VI VILL FÖRVERKLIGA DIN DRÖMRESA!
Vår ambition är att ta dig med till platser du inte varit tidigare eller kanske till just ditt favoritställe. Vi arbetar oavbrutet med att hitta de bästa alternativen för dina önskemål.
En resa med oss är en positiv upplevelse utöver det vanliga och våra påhittiga och kunniga reseledare, guider och
chaufförer får dig att trivas som fisken i vattnet. Att utgå
från resenären och göra resan till en behaglig och avkopplande upplevelse har alltid varit en självklarhet för oss.
Missa inte våra spännande arrangemang i framtiden!
Anmäl din e-post genom att e-posta info@ekmanresor.se,
besöka www.ekmanresor.se eller ringa 08-15 95 75.

VIKTIGT ATT VETA
Våra resor utgår ifrån Stockholm och Arlanda. Möjlighet
till anslutning från Dalarna, Hudiksvall, Gävle, Uppsala
och hela Mälardalen till subventionerat pris. På vissa resor går det att även ansluta längs vägen till respektive
resmål. På samtliga av våra utlandsresor är det obligatoriskt med giltigt pass.
På våra resor måste man fysiskt klara av att kliva i och ur
bussen på egen hand. Därför är det viktigt att meddela oss
eventuella rörelse- eller funktionshinder. Du vet väl om
att du alltid kan förboka din favoritplats på bussen mot en
avgift: flerdagarsresor 500:- och endagsresor 200:-.
Avresetider och datum kan komma att ändras, aktuella
uppdateringar finns att läsa på vår hemsida. Vi reserverar
oss för eventuella ändringar avseende priser och upplägg
med hotell, restauranger och arrangörer. Även flygtider,
färjetider, skatter och valutor ligger utanför företagets
kontroll och ansvar.

GRUPPRESOR
EGEN GRUPPRESA. Är ni en större grupp som fyller en
egen buss väljer ni ett eget datum som passar er. Utöver
utbudet i vår katalog skräddarsyr vi gärna paket efter era
specifika önskemål. Kanske önskar ni ett eget datum på
en specifik resa eller en annan destination? Välkommen
med en förfrågan! För er som bokar egen buss erhålls
grupprabatt. Ring för information.
DEL I RESA . Är ni en mindre grupp som inte fyller upp en
buss kan ni boka det antal resenärer som passar er på
önskat datum.
PÅ- OCH AVSTIGNING. Sker vid Cityterminalen Stockholm.
Är ni fler än 25 personer hämtar vi gärna upp vid gemensamt ställe i Stockholmsområdet. Vid färre antal med
önskemål om påstigning från annan ort hjälper vi givetvis
till med prisförslag.

Två av EkmanResors fenomenala reseledare
poserar stolt framför Ekman 29

Vi finns på telefon 08-15 95 75
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