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Tack till alla Er som reste med oss under 2016 och vi hälsar nya och gamla resenärer varmt välkom-

men till en ny spännande resesäsong 2017, där vi hoppas ni hittar många inspirerande resor. Under
2016 började Maria Lyktberg på resebyrån som reseledare och reseproducent, en mycket lyckad kombination. Då det gäller resor i Sverige och Norden så är vår huvudtransportör naturligtvis Umeå Buss
som med moderna bussar och säkra chaufförer tryggt tar oss runt på vägarna. På våra långresor är det
flyget som gäller så vi snabbt och enkelt når vårt resmål, redo för spännande upplevelser.
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Mittrevyn i Härnösand

TIPS!

KRYSSNINGAR
Trenden är tydlig, allt fler svenskar upptäcker nöjet i åka på kryssning. Vi arrangerar bekväma kryssningspaket med flyg, hotell och
spännande utflykter. Servicen ombord är i toppklass och utsideshytterna som erbjuds har alla balkong. Allehanda aktiviteter blandas
med god mat och dryck. Utflykter erbjuds från de destinationer fartyget passerar längst rutten. Med på resan finns alltid en reseledare
från Lind Tour. Avkoppling, lyx och vackra vyer är några av ledorden.
Läs mer på sid 42-45.
VANDRINGSRESOR
Även en tydlig ökning för temaresor märks bland oss svenskar, populärast är olika typer av vandringsresor. Att upptäcka en ny destination till fots ger en närheten till natur och kultur, samt gör gott för
både kropp och själ. Vi arrangerar organiserade gruppresor där en
reseledare medföljer och i samband med bekvämt boende på våra
resmål genomförs dagsturer anpassade för dig med normal kondition. Under vandringarna finns alltid en guide, och färden längst
vägen kombineras uppskattat med paus för god mat och dryck. Läs
mer om våra resmål med vandringar på sid 28 & 34.
DAGSRESOR
Framåt vårkanten presenteras sommarens dagsresor. Resorna bjuder
på intressanta inslag som lämpar sig väl för en trevlig heldagsutflykt
tillsammans. Informationen om våra dagsresor hittar du på vår hemsida, på Facebook, eller de programblad som finns att hämta hos oss
på resebyrån.

Blandfars är namnet på årets
revy. Det blir som vanligt en
salig blandning av roligheter.
På scenen ser vi Lars T Johansson, Margareta Skogström, Maria Büstedt Svanholm, Leif Mattisson, Tony Könberg, Nils-Gunnar
Nilsson, Martin Häggström, Lotta
Johansson, Jens Nilsson och BHbandet.
Avresa enligt tidtabell. På Björkuddens pensionat avnjuter vi dagens lunch i trevlig
miljö. Hotellet är beläget i ett charmigt sekelskifteshus som ligger vackert vid foten
av Höga Kustenbron. Mätta och belåtna är vi redo för skrattfest. Kl 14.00 är vi på plats
i Härnösand och föreställningen kan börja. I pausen blir det kaffe och smörgås. Ca
16.30 slutar revyn och vi rullar hemåt i vinterkvällen.

1 dag
Avresedag 21/1
Tidtabell Umeå Norrlandsoperan 09.30
Örnsköldsvik resecentrum 11.00
Ingår Bussresa, lunch, revybiljett & pausfika med kaffe och smörgås.

1.180:-

RESETRÄFF
Varmt välkommen till vår reseträff ombord på Cinderella den 26/1.
Här tar vi tillfället i akt och njuter av musik, dans, god mat och dryck,
samtidigt som vi stolt presenterar våra kommande resor under 2017!
Mer information hittar du på sidan 4. Håll även utkik efter de uppskattade reseträffarna vi genomför på resebyrån där vi ger en
närmare presentation av ett specifikt resmål. Dessa reseträffar annonserar vi för kontinuerligt under året.
HEMSIDAN
Katalogen utges en gång per år, men många resor tillkommer under året. Bäst uppdaterad på vårt reseutbud håller du dig genom att
besöka vår hemsida eller via vår sida på Facebook – gilla oss gärna
där!
NYHETSBREV
På vår hemsida har du även möjligheten att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Där får du tips om nya resor, sista-minuten resor, erbjudanden, samt annan intressant reseinformation.
GRUPPRESOR
Som tidigare skräddarsyr vi resor till föreningar och företag. Berätta
om dina resedrömmar så gör vi jobbet! Vi på Lind Tour har lång erfarenhet, gedigen kunskap och ett väletablerat kontaktnät med diverse
hotell, leverantörer och samarbetspartners. Vi kan ge dig mer valuta
för pengarna och arbetar för att uppfylla dina önskemål.
SISTA BOKNINGSDAG!
På våra flygresor finns oftast ett sista bokningsdatum, av den anledning att vi då måste släppa de eventuellt osålda flygstolar vi bokat
upp.Detta datum är av stor vikt att vara uppmärksam på, så att du
inte missar att i god tid boka in dig på ditt önskade resmål!

Håll i hatten - här får du skratta så mycket du tål, och lite till. Inled
2017 i humorns tecken och följ med till Iggesund med den omåttligt
populära revyn som vunnit flera priser - bland annat i Revy SM - och
som drar folk från när och fjärran. Medverkar gör bla Östen och Jens
från “Östen med resten”.
Dag 1

Avresa - se tidtabell. Under dagen stannar vi för bussfika och lunch. Mätta och belåtna anländer vi till Huddiksvall där vi checkar in på Hotell Statt, stadens stolthet som
sedan 1878 varit en populär samlingsplats för glada Hudikbor. Kl 14.30 åker vi den
korta sträckan till Iggesund, Folkets Hus, för revy. I pausen serveras kaffe & kaka. Efter
revyn återvänder vi till vårt hotell för middag och övernattning.

Dag 2

Efter en god frukost på hotellet vänder vi sedan norrut. Dagens lunch äter vi i
Örnsköldsvik.

2 dagar

2.280:-

Avresedag 12/2, 24/2
Tidtabell Umeå Norrlandsoperan 07.30
Örnsköldsvik resecenter 09.00
Ingår Bussresa, bussfika, revy och pausfika, en övernattning i dubbelrum,
1 middag, 1 frukost, 2 lunch, reseledare.
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2 dagar

Kryssa med Cinderella, Lage & Co

780:-

Vår populäraste resa är utan tvivel Ålandskryssningarna med Viking Cinderella, Östersjöns bästa nöjespalats där
det är lördag hela veckan med underhållning, dans och upplevelser för alla smaker. Dessutom går bussresan som
en dans då du alltid underhålls av en trevlig bussvärd som oftast heter Lage Dahlqvist. Inga datum presenteras här
då vi alltid inväntar Viking Lines artistlista för att på så sätt köra till de populäraste dansbanden och artisterna. Se
aktuella avgångsdatum på vår hemsida www.lindtour.se som uppdateras med nya datum succesivt under året.
Dag 1

Start från Umeå Norrlandsoperan kl 06.30 med vidare påstigning längs E4-an söderut. Vi stannar för bussfika och lunchrast under dagen. Vår bussvärd ser till att du trivs och får en behaglig resa
ner till Stockholm. Kl 18.00 avgår Cinderella från Stadsgårdskajen.
Inkvartering i högt belägna insideshytter. Buffé inkl öl/vin/läsk ombord. Sen är kvällen din. Dansa natten lång till toppenorkestrar.

För dig som gilla 60-tals musik - Häng med den 23/2

Back to the Sixties - Då förvandlas Viking Cinderella till ett mecka för
alla som älskar 60-talsmusik. Band och artister kommer att avlösa
varandra i ett rasande tempo under resan. T Wåhlberg m BMB,
Plommons, Janne Önnerud, New Generation, Vinylbandet, Blåblus.

Vinylkryssning på Viking Cinderella den 24/5

Dag 2

Frukost i buffématsalen. Även idag bjuds det till dans. Eller varför
inte unna dig en skön stunds avkoppling på SPA. Kl 15.30 ankomst till
Stockholm. Ca kl 24.00/01.30 ankomst Övik/Umeå.

Följ med på en riktigt rolig Cinderellakryssning med Vinyl FM. Det
blir en helkväll med artister och DJ´s som bjuder på de största hitsen
någonsin från 60-, 70- och 80-talet.

Reseträff 2017 - ombord på Cinderella

2 dagar

595:-

Dag 1

Avresa enligt tidtabell. Under dagen stannar vi för bussfika och lunchrast. Kl 18.00 lägger Viking Lines nöjesfartyg Cinderella ut ifrån
Stockholms hamn och vi samlas på däck 8 för gemensam middag.
Sedan bjuds det upp till dans på tre olika dansbanor om så önskas.

Dag 2

Välkommen med på årets mest prisvärda resa. Förutom
trevlig underhållning, dans och god mat presenterar vi
en del av Lind Tours reseutbud , där du idag får förmånliga bokningsrabatter. Den här veckan är det Dansbandsvecka ombord så det är extra många dansband som
spelar. Häng med och träffa tidigare- eller nya resvänner
och bekanta dig med oss som arbetar på Lind Tour och
Umeå Buss.
4

Frukost i buffématsalen. Kl 11.00 presenterar vi 2017 års resor i konferensavdelningen. Vi bjuder på ett glas mousserande vin och pratar
resor där vi idag har förmånliga erbjudanden. Kl 15.15 är vi åter i
Stockholm. Ca kl 24.00/01.30 ankomst Övik/Umeå.
Avresedag 26/1
Tidtabell Norrlandsoperan 06.30 Ö-vik resecenter 08.00
Ingår Bussresa, del i 2-bäddshytt (insides) , middag inkl dryck,
frukost, bussfika & bussvärd.
Tillkommer Fönsterhytt 200:-/person Singelhytt 200:-
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3 dagar
Först kom musikalen. Sen kom filmen. Nu börjar partyt. Där du kommer in i handlingen väntar ingen 4.480:musikal. Eller teater. Istället kliver du rakt in i en MAMMA MIA-värld med en helt ny story, i en annorlunda upplevelse. Du och dina vänner tar vid där filmen slutar och MAMMA MIA! THE PARTY börjar.
En läcker medelhavsbuffé står uppdukad. Det skålas över borden. Allt under en magisk helkväll i flera akter med
sång och dans bland våghalsiga luftfärder, grekiska gudar, flirtiga servitörer, någon zorba och kanske en och annan
ouzo. Resten är upp till dig. För ingen kväll är den andra lik och ingen vet hur det ska sluta. Det beror helt enkelt på
var ABBAs låtar tar oss! Men en sak är säker – räkna med en riktig summer night city. På Nikos Taverna är det alltid
grekisk högsommar, oavsett årstid. Redo att bli en del av historien? Opa!
Dag 3

Dag 1

Avresa enligt tidtabell. Under dagen stannar vi för bussfika och lunchrast. Mot kvällen når vi Stockholm och vårt hotell som ligger på Södermalm, strax bakom Katarinahissen på bekvämt promenadavstånd
till Gamla Stan. Kvällen fri.

Dag 2

Efter frukost har vi förmiddagen fri att spenderas som önskas.Stockholm har mycket att erbjuda, shopping, museér eller kanske passa på
att träffa någon gammal bekanta idag? Kl 19.30 är vi på plats på Tyrol
och partyt kan börja. Festen pågår ca 4 timmar och vår buss går tillbaka till hotellet direkt efteråt. Den som vill stanna kvar och fortsätta
festen tar sig hem på egen hand.

Efter frukost lastar vi in vårt bagage i bussen för hemfärd. Stopp för
bussfika och lunchrast under dagen. Åter i Umeå ca kl19.30.

Avresedag 5/5
Tidtabell Umeå Norrlandsoperan 07.30 Ö-vik resecentrum 09.00
Ingår Bussresa, bussfika, 2 övernattningar i dubbelrum, 2 frukost,
transfer till/från partyt, showbiljett inkl 3 rätters middag, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 1000:- Måltidsdryck.
Hotell Scandic Sjöfartshotellet, Södermalm

Mat & kul-tur i Västerbotten
Gillar du att resa och äta mat i unik miljö? Då är du välkommen med på denna kulinariska resa
som går genom Västerbotten, från kust till fjällvärld. Naturupplevelser, kultur och god mat med
lokal anknytning är vad som väntar, tex: ren, älg, sik, röding, hjortron, åkerbär, mandelpotatis,
tunnbröd och givetvis västerbottensost. Som ciceron på resan har vi Västerbottens egen matambassadör och hedersdoktor Ella Nilsson.
Resan i korthet - läs mer på vår hemsida.
Under våra fyra dagar upplever vi bl a vackra vyer längs Vindelälvens
brusande forsar, Lycksele med Gammplatsen och Skogsmuseet, Lappmarkskatedralen, Världsmästarbyn Tärnaby, Genuint konsthantverk
med samiska företecken, Hemavan med Naturum och fjällbotaniska
trädgården, Vi besöker sameparet Risberg i Malgomaj som öppnar
sitt hem för oss. Konsthantverk och konstutställningar, och under
resdagarna bjuds det naturligtvis alltid på hembakat till bussfikat.
Övernattningar på Källan Spa och konferenshotell i Åmliden, Tärnaby
Fjällhotell och Saxnäsgården. Avresedag 27/6
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Foto: Asaf Kliger

Jukkasjärvi Ishotell 			

3 dagar

4.180:-

Jukkasjärvi Ishotell lockar år efter år besökare från hela världen. Välkommen du också, på vår vinterresa där vi
även får höra om vad som händer i Kiruna - en stad i rörelse. Vi besöker också det intressanta Samemuseet Ajtte i
Jokkmokk.

Dag 1

Avresa enligt tidtabell. Vi åker E4:an norrut, i Piteå tar vi av mot
Älvsbyn och Jokkmokk. Paus för lunch, innan vi sedan gör ett
intressant besök på Ajtte samemuseum. Vi åker vidare via de stora
kraftverken Harsprånget och Porjus till Gällivare där vi ska bo i två
nätter på nyrenoverade Quality Hotel & Resort Lapland. Varför inte
koppla av i hotellets relaxavdelning innan middagen?

Dag 2

Efter frukost åker vi till Kiruna, dit vi har 12 mil resväg. Här möter
en lokalguide upp och vi får höra om en stad i rörelse, Kiruna kyrka
och mycket annat. Fri tid i Kiruna centrum och lunch på egen hand.
Sedan är det dags att åka till Jukkasjärvi, som verkligen fått sin
plats på kartan genom det världsberömda Ishotellet. Vi tittar in i
Jukkasjärvi kyrka som är den äldsta bevarade kyrkan i Lappland. På
ishotellet välkomnas vi med en kylslagen drink serverat i – ja, just
det – isglas! En guide visar vägen till hotellets många rum med
spektakulära konstverk -allt skapat av älvens klaris. Bredvid hotellet

ligger även den populära iskyrkan som invigs av Svenska Kyrkan den
23:e december varje år. Innan vi återvänder till Gällivare får du någon
timme på egen hand att titta runt. Gemensam middag på hotellet.

Dag 3

Efter en god hotellfrukost packar vi in våra väskor och entrar bussen
för hemresan längst E4:an. Under dagen stannar vi för lunch och
bensträckare. Härifrån går färden sedan vidare till Umeå där vi
skingras för att var och en i vinterkvällen återvända hem till sitt.
Avresedag 31/3
Tidtabell Umeå Norrlandsoperan 07.30
Ingår Buss, entré Ajtte, 2 övernattningar i dubbelrum, 2 frukost, 2
lunch, 2 middag, lokalguide, entré , guidning & välkomstdrink på
Ishotellet, reseledare, bussfika.
Enkelrumstillägg 500:-

Jokkmokks vintermarknad
Varje år kommer tusentals besökare, från när och fjärran, till marknaden i Jokkmokk. Hela marknadsplatsen
sjuder av liv och rörelse och knallarnas lockrop blandas
med sorlet från många internationella röster.
Avresa enligt tidtabell. Under förmiddagen pausar vi och serverar
kaffe & smörgås från vårt busscafé. Vid 11.30-tiden är vi framme och
kastar oss direkt in i folkvimlet. På marknadsplatsen ropar knallarna
ut sina varor - skinn, slöjd, hantverk, delikatesser mm. Kl 15.30 är det
dags att packa in marknadsfynden. Under hemfärden stannar vi för
gemensam middag. Mätta och belåtna kan vi sedan luta oss tillbaka
medan bussen tryggt rattas hemåt i vinterkvällen. Åter i Umeå runt
22.30-tiden.

6

1 dag
Avresedag 4/2
Tidtabell Umeå Norrlandsoperan 06.00
Ingår Bussresa, kaffe/smörgås, middag.
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880:-

5 dagar

Foto: Maria Lyktberg

7.280:-

Gotland

Välkommen med till den mytomsunna solskensön Gotland. En ö med unik natur, säregna miljöer, ståtliga kyrkoruiner & medeltida hus längst Visbys slingrande gränder. Vi utforskar både de södra och norra delarna av ön. Under
vår vistelse bor vi på Scandic Visby, bekvämt beläget strax utanför ringmuren.
Dag 1

Avresa enligt tidtabell. Färden går mot Nynäshamn. Vi stannar under
dagen för bussfika, lunch och bensträckare. Övernattning och gemensam middag på trevliga Skärgårdshotellet som ligger mittemot
färjeterminalen i Nynäshamn.

Dag 2 Visby

Frukost på hotellet och sedan avgår färjan från Nynäshamn till Visby.
I hamnen möter vår lokalguide upp för att ta oss med på en stadsrundvandring. Först ut är välkända Almedalen. Vi får höra om den
imponerande stadsmuren som omger hela det medeltida Visby, tar
oss vidare till den botaniska trädgården, och avslutar med en promenad genom smala gränder till Visby Domkyrka. Därefter åker vi den
korta biten till vårt hotell för incheckning och gemensam middag.

Dag 3 Utflykt norra Gotland

Idag väntar en heldagstur till norra delen av Gotland där vi besöker
Lummelundagrottan och Fårö, och även äter en god lunch. Under dagen ser vi öns berömda raukar, och säkert raukar vi höra talas om öns
stolthet, Ingmar Bergman, som spenderade stora delar av sitt liv just
på Fårö, och ligger begravd vid Fårö kyrka. Återresa under eftermiddagen och gemensam middag på hotellet.

Dag 4 Utflykt södra Gotland

Efter frukost åker vi på en halvdagsutflykt till Högklinten, därifrån har
vi en vidsträckt utsikt över havet och norrut över Visby. Klinten är 48
meter hög. Vidare till Gnisvärds skeppssättning och charmiga fiskeläge med ”gistgård” och rader av fiskebodar. Vi besöker också en av
de 92 intressanta medeltida kyrkorna, Roma Kungsgård och Stafva
Gård med bland annat osttillverkning och saffransodling. Åter i Visby
är eftermiddagen och kvällen fri för egna upptåg.

Dag 5 Hemresa

Tidig väckning! Frukost äter vi ombord på färjan. Ankomst till
Nynäshamn och sedan vänder vi norrut igen. Stopp under dagen för
lunch och bussfika.

Foto: Maria Lyktberg
Avresedag 16/8
Tidtabell Umeå Norrlandsoperan 07.30, Ö-vik 09.00
Ingår Bussresan, bussfika, 4 övernattningar i dubbelrum, 3
luncher, 3 middagar 4 frukost, utflykter enligt program, färja t/r,
lokalguide, reseledare.
Tillägg Enkelrum
Reservation för ändring i färjans tidtabell
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3 dagar

4.380:-

Malena på Dalhalla

Fyrverkerikonsert

För åttonde året i rad intar operastjärnan Malena Ernman Dalhalla i sommar. Vilken gästartist det blir är ej
klart vid katalogens tryckning. Malena på Dalhalla har
blivit något av en svensk sommartradition och nästan
40 000 människor har hittills upplevt hennes konserter
på det gamla kalkbrottet utanför Rättvik. Välkommen
med du också!

Missa inte Fyrverkerikonserten i Dalhalla - ett magnifikt
koncept med en blandning av humor, allvar och musikaliska inslag! Föreställningen avslutas med en specialskriven pyroteknisk symfoni som förgyller den mörka
septemberhimlen.

Dag 1

Dag 1

		
Dag 2		

		
Dag 2		

Efter frukost väntar en guidad tur i omgivningarna. Vi ser den unika
Långbryggan i Rättvik, och får höra om meteoritnedslaget för flera
miljoner år sedan. Många vackra vyer och god lunch väntar under
en trevlig dag. Åter till hotellet runt kl 15.00 för en stunds avkoppling
innan middagen. Sedan väntar resans höjdpunkt Malena Ernman
med gäster på Dalhalla, -en av de vackraste utomhusscenerna i världen och med en fantastisk akustik. Efter konserten åker vi tillbaka till
vårt hotell för nattvickning innan det är dags för sängen. OBS! Konserten är utomhus så ta på er varma kläder (regnkläder vid regn) och
gärna en sittdyna att sitta på. Finklädd i Dalhalla är varma fritidskläder och kraftiga skor. Inga paraplyer är tillåtna under föreställningen,
då de skymmer sikten.

Efter frukost väntar en guidad tur i omgivningarna. Vi ser den unika
Långbryggan i Rättvik, vi får höra om meteoritnedslaget för flera miljoner år sedan. Vackra vyer och god lunch väntar under vår trevliga
dag tillsammans. Åter till hotellet runt 15.00 för en stunds avkoppling innan middagen. Sedan väntar resans höjdpunkt Malena Ernman med gäster på Dalhalla, -en av de vackraste utomhusscenerna
i världen och med en fantastisk akustik. Efter konserten åker vi tillbaka till vårt hotell för nattvickning innan det är dags för nattsömn.
OBS! Konserten är utomhus så ta på er varma kläder (regnkläder vid
regn) och gärna en sittdyna att sitta på. Finklädd i Dalhalla är varma
fritidskläder och kraftiga skor. Inga paraplyer är tillåtna under föreställningen, då de skymmer sikten.

Dag 3

Dag 3

Efter frukost lastar vi in vårt bagage i bussen och påbörjar hemresan.
Stopp för lunch och bussfika under dagen.

Efter frukost lastar vi in vårt bagage i bussen och påbörjar hemresan.
Stopp för lunch och bussfika under dagen.

Avresedag 7/7
Tidtabell Umeå Norrlandsoperan 07.30, Ö-vik resecenter 09.00
Ingår Buss, 2 övernattningar i dubbelrum, 2 frukost, 1 lunch, 2 middag, nattvickning, lokalguide, biljett Dalhalla, bussfika, reseledare.
Tillkommer Enkelrumstillägg 550:-

Avresedag 1/9
Tidtabell Umeå Norrlandsoperan 07.30, Ö-vik resecenter 09.00
Ingår Buss, 2 övernattningar i dubbelrum, 2 frukost, 1 lunch, 2 middag, nattvickning, lokalguide, biljett Dalhalla, bussfika, reseledare.
Tillkommer Enkelrumstillägg 550:-

Avresa enligt tidtabell. I rask takt avverkar vi milen mot vårt mål Rättvik, där vi anländer under eftermiddagen. Under dagen gör vi stopp
för fika och lunch. Väl framme så checkar vi in i Hantverksbyns små
charmiga stugor med gräs på taken. Vi gör oss hemmastadda innan
vi sedan samlas till kvällens middag i värdshuset.

8

Avresa enligt tidtabell. Vi påbörjar färden till Rättvik, med paus längst
vägen för fika och lunch, och når vår destination under eftermiddagen. I Rättvik huserar vi i Hantverksbyns bekväma och charmiga stugor, och väl incheckade så samlas vi sedan för en gemensam middag
i värdshuset.
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4 dagar

Foto: Roger Öquist

Göta kanal

5.180:-

- Sveriges blåa band!

På vår resa får vi tillfälle att uppleva några av Sveriges mest populära sevärdheter. Vi åker båt på ”Sveriges blåa
band”, Göta Kanal, tittar närmare på Heliga Birgittas stad Vadstena och hälsar på hos Ragnar Dahlberg i Gamla
Linköping.
Dag 1

Avresa enligt tidtabell. Under dagen stannar vi för lunch, bensträckare och middag. Dagens mål är Linköping där vi bor på centralt hotell.

Dag 2 Gamla Linköping

Efter frukost åker vi den korta sträckan till Gamla Linköping som förflyttar oss tillbaka i tiden. Gamla Linköping ger en unik bild av den
svenska småstaden för 100 år sedan. Här finner vi märkliga hem bevarade som om de som en gång bott där bara lämnat dem och gått.
Efter den spännande vandringen och historiens vingslag avslutar vi
med kaffe & dopp på Dahlbergs café. Här träffar vi Ragnar som berättar om sina upplevelserika år på TV medans vi fikar. Efter kaffet ges tid
att ströva runt på egen hand och uppleva känslan av att befinna sig i
tidigt 1900-tal. Vår buss går sedan till Flygvapenmuseet för den som
vill. Ett garanterat intressant besök för alla. Lunch kan intas i museets
restaurang. För den som hellre vill åka in till stan kör vår buss även
dit. Gemensamma middag på hotellet.

Dag 3 Göta kanal

Dagen inleds med en tur på Göta Kanal. Det tog 23 år att bygga
kanalen och invigningen skedde 1832. Vi färdas på en av de vack-

raste sträckorna av Göta Kanal, nämligen från Berg till Borensberg. Vi
passerar 9 slussar, varav en är handdriven, och två akvedukter innan
vi är framme. Resan tar 3,5 timme, och vi njuter av en god lunch
ombord. Vid ankomsten till Borensberg möter vår buss oss för färd till
Vadstena. Här väntar en guidad tur med rundturståget som passerar
Slottet, Rådhuset, Sankta Birgittas kloster, Stora Dårhuset, Biskopshuset och den levande Storgatan där praktiskt taget alla Vadstenas butiker ligger. Efter turen finns tid till shopping om så önskas. Efter en
händelserik dag återvänder vi till Linköping. Middag på hotellet.

Dag 4 Hemfärd

Efter frukost är det dags att tänka på hemfärden. Vi åker via Stallarholmen för ett besök i Lena Linderholms butik. Lunch serveras i Gamla
Uppsala och middag äter vi i Ullånger.
Avresedag 19/7
Tidtabell Umeå Norrlandsoperan 07.30, Ö-vik resecenter 09.00
Ingår Bussresa, 3 övernattningar i dubbelrum, 3 frukost, 4 middag,
2 lunch, kanaltur, guidning Vadstena & Ga Linköping, fika & kåseri
med Ragnar Dahlberg, reseledare, bussfika.
Tillägg Enkelrum 750:-, Måltidsdryck

Dag 1 Avresa se tidtabell. Sen kväll anländer vi till Ullared och
Hotellet, där vi bor i två nätter. Rummen är utrustade med
köksskåp, diskho, kylfack och möjlighet att koka kaffe/te.
Tepåsar och pulverkaffe finns på rummet.

Detta är turen för dig som vill tjäna
på att resa! GeKå:s varuhus i Ullared
är Skandinaviens största varuhus
och förmodligen även det billigaste.
Vi bor på hotellet i Ullared, ett stenkast från Gekås, så du kan komma
och gå som du vill mellan shopping
och hotellet.

4 dagar

3.480:-

Dag 2 Idag är det shopping som gäller. Gekås har öppet från
kl 07.00 till 20.00, du lägger upp dagen som du vill. För att
underlätta hanteringen av era inköp håller vi med sopsäckar
som ni packar era varor i och märker med ert namn.

Dag 3 Förmiddagsshopping Kl 12.00 lämnar vi Ullared och
Gekås för denna gång. Dagens etapp går till Uppsala där vi
övernattar. Gemensam middag på hotellet.
Dag 4 Efter frukost rullar vi vidare norrut. Åter i Umeå runt
18-tiden.
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Avresedag 19/10
Tidtabell
Umeå NO 06.00 , Ö-vik 07.30
Ingår Bussresa, 3 övernattningar i dubbelrum, 3 frukost, 1 middag, bussfika,
reseledare.
Tillkommer Enkelrum 900:-
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Reseledare Eva Nehrer

5 dagar

Foto: Anders Tukler

Skånekusten

9.780:-med Bjärehalvön

Välkommen med på en resa som går från kust till kust. Under vistelsen får vi stifta bekantskap med Skånes natur
som varierar från skogbeklädda åsar till ett mjukt böljande landskap samt vackra Österlen. Kivik, välkänt för äppelodlingar och marknader och tillhör landets största fruktodlingsdistrikt. Vi upplever också Bjärehalvöns vackra
natur och dramatiska klippformationer. Ett besök i Operasångerskan Birgit Nilssons föräldrahem där hon lekte som
barn och där Birgit drömde om ett liv i sångens och operans värld!
Dag 1

Avresa enligt tidtabell. Vi flyger från Umeå till Bromma för byte av
plan och vidare till Malmö. Här möter vår reseledare med buss oss
och vi åker söder ut mot Trelleborg. Mitt i detta bördiga landskap ligger Idala Gård som bjuder på god lunch i äkta Skånsk lantidyll. Vidare
till Ystad via Sveriges sydligaste udde Smygehuk. Vi gör en sightseeingtur runt Ystad och slotten som avslutas med ett glas välkomstbubbel innan vi sedan checkar in på Sveriges äldsta hotell där vi ska bo i
två nätter. Gemensam middag på hotellet.

Dag 2 Ystad

Vi inleder dagen med en guidad stadspromenad. Gatunätet i gamla
stan är i stort sett oförändrat sedan medeltiden och här finns kullerstensgränder och korsvirkeshus. Gråbrödraklostret som grundades i
mitten på 1200-talet av Franciskanerbröder och Mariakyrkan. Apotekarhuset från 1400-talet är ett av de äldsta ännu bebodda husen i
hela Skandinavien. Ystad har sedan 1991 varit känt som Kurt Wallanders hemstad i Henning Mankells kriminalböcker och här finns en rad
miljöer från filmerna. Runt lunchtid åker vi till Köpingsbergs vingård
som ligger på en höjd med en underbar utsikt över havet, Hammars
backar och det böljande Österlenlandskapet. Här får vi höra Carl
Otto Ottergren berätta om tillverkningen och provsmakar den ädla
drycken tillsammans med tilltugg. Odlingen består i dagsläget av
6000 vinstockar planterade på en vindskyddad södersluttning med
ett gynnsamt mikroklimat. Åter till Ystad och gemensam middag på
stan.

Dag 3 Österlen

Vi checkar ut och åker till Kivik. Här har i helgen den årliga äppelmarknaden hållits med underhållning, provsmakning och avtäckning av Sveriges största äppeltavla som skapats av ca 30000 äpplen.
Naturligtvis tar vi en titt på årets tavla som finns att beskåda på torget. Dagens lunch äter vi på gemytliga Brösarps Gästgifveri. Nu är vi i
de område som kallas porten till Österlen. I Brösarps backar spelades
"Bröderna Lejonhjärta" in, på ena sidan av Brösarp finns de äppelodlingar som användes som blommande fond åt Körsbärsdalen. Dessu-
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tom har platsen även använts för inspelning av Arlas Bregott-reklam.
Via Åhus anländer vi till Silverstaden Kristianstad där vi bor inatt.
Middag på hotellet.

Dag 4 Bjärehalvön

Idag åker vi mot Bjärehalvön genom Snapphaneland. Hovs hallar,
där Hallandsåsen och havet möts på ett dramatiskt sätt med höga
uppspruckna klippbranter, raukar och grottliknande formationer. Vi
stannar till i den idylliska orten Torekov för lite egen tid. I Svenstad
får vi följa med in i den berömda operasångerskans föräldrahem och
besöka Birgit Nilsson-museet med mängder av minnen både från
hennes barndom och fantastiska karriär. Under besöket på museet
serveras vi kaffe och kakor på gårdens café där bakverken är hämtade
från ”La Nilssons” egen receptskatt! Övernattning och gemensam
middag i Helsingborg.

Dag 5 Hemresa

Efter frukost lastar vi in vårt bagage i bussen och gör en tur runt Helsingborg. Fotostopp vid Sofiero slott innan vi åker till Höganäs outlet
för lite shopping eller bara titta runt. Vi åker sedan till Malmö där vi
gör en kortare runtur till bl a Turning Torso, Nordens högsta skyskrapa på 190 meter. Vi äter en sen lunch tillsammans innan det är dags
att åka ut till flygplatsen för hemresa. Åter i Umeå kl 21.00

Avresedag 23/9
Tidtabell Samling på Umeå Airport 07.15
Flygtider UME-BMA 08.35-09.45 BMA-MMX 10.10-11.15
MMX-BMA 18.30-19.35 BMA-UME 19.50-21.00
Ingår Flyg t/r, Bussresa, 4 övernattningar i dubbelrum, välkomstbubbel, 4 frukost, 4 middag, 3 lunch, vinprovning med tilltugg,
reseledare.
Tillägg Enkelrum 1860:- Måltidsdryck
(Reservation för mindre programändringar)
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4 dagar

Idyllen Åland

4.880:-en riktig sommarresa!

Landskapet är en idyll, otroligt vackert med tusentals öar och skär. Här är mycket som förr med röda stugor, cykel
och fiskespön. Åland har också flest soltimmar i Norden. Unik är den orörda skärgården och de vackert slipade klipporna som får sin röda färg från den Åländska rapakivigraniten. Med sina 6500 öar erbjuder Åland en övärld där
havet är nära.
Dag 1

Välkommen på en vårtur till öriket Åland! Under dagens färd så stannar vi för lunch och bussfika. Framme i Stockholm väntar en riktigt
trevlig kryssning med Viking Lines flaggskepp Cinderella. Ombord
bjuds det på Östersjöns delikataste buffé inkl öl/vin. Mätta och
belåtna kan vi sedan ta del av det stora nöjesutbudet, slå en sula i
parketten på någon av dansrestaurangerna eller njuta av vilsam underhållning i pianobaren. Vi sover sedan gott i 2-bäddshytt medan
fartyget styr mot Mariehamn.

Dag 2

Efter frukost ombord går vi så i land i Mariehamn. Med lokalguide
ser vi oss sedan runt på Åland och upptäcker Bomarsunds fästningsruin, Kastelholms Slott och Jan Karlsgården. Gemensam lunch. Åter i
Mariehamn checkar vi inpå vårt hotell. Eftermiddagen är fri för egna
strövtåg ellerskön avkoppling. Middag på hotellet.

Dag 3

Efter en härlig frukostbuffé fortsätter vi att utforska Åland vidare. Vi
börjar med södra Mariehamn och åker längs Skärgårdsvägen ut till

Lemland och Järsö. Därefter vänder vi norrut mot Geta via Finström,
med besök i Finströms medeltidskyrka. Lunch äter vi idag på Soltuna.
Åter till Mariehamn och fri tid fram till kvällens middag som vi äter
på restaurangbåten von Knorring som ligger belägen i Mariehamns
centrum.

Dag 4

Sovmorgon och förmiddagen fri tills det är dags att gå ombord på
Rosella som avgår från Mariehamns hamn kl 12.45. Ombord äter vi
en god bistrobuffé. Kanske ett besök i tax free butiken lockar eller att
ta del av underhållningen ombord? Kl 14.00 angör vi Kapellskär. Vi
fortsätter nu färden med buss och stannar för fika och bensträckare
under eftermiddagen/kvällen. Åter i Umeå vid midnatt.
Avresedag 29/6
Tidtabell Umeå NO 06.30 Örnsköldsvik resecentrum 08.00
Ingår Bussresa, bussfika, 2-bäddshytt (insides), 2 x hotell (del i dubbelrum) 3 x frukost, 4 x lunch, 3 x middag, lokalguide, utflyktsprogram, reseledare.
Tillägg Enkelrum 900:- Fönsterhytt 150:-/person

Borgafjäll i höstskrud

Det är något visst med fjällen på hösten när färgerna skiftar till prunkande vackra gula och röda höstfärger. Ett lugn och välbefinnande
infinner sig som vi så väl behöver. Här kan du vandra, plocka svamp
eller bara koppla och njuta av vildmarken, god mat och dryck.
Läs mer på vår hemsida!
Avresedag 14/9
Tidtabell Umeå Norrlandsoperan 18.00
Ingår bussresa, 1 kvällsfika, 3 övernattningar, 3 frukost, 2 middagar,
2 lunchpaket, 1 lunch, entré spa inkl badrock, handduk.
Tillägg Enkelrum 945:-

3 dagar

4.350:-
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7 dagar

Nordnorge Exklusiv

14.980:-

Tromsö, Hurtigruten, Nordkap, Kirkenäs & kungskrabbesafari
Upplev en exklusiv resa i norr som bjuder på äventyr i en fantastisk natur. Härmöter vi verkligen Norges själ under
det som kallas för världens vackraste sjöresa!
Dag 1 Hemorten-Pajala

Avresa enligt tidtabell. Färden norrut börjar längst E4:an och i Luleå
stannar vi för lunch. Slutdestination idag är Pajala som författaren
Mikael Niemi gjorde så berömt genom sin bok ”Populärmusik från
Vittula”. Inkvartering på hotell Smedjan som fått sitt namn efter den
järnhantering som på 1600-talet bedrevs i Kengis, 8 km söder om Pajala. Middag på hotellet.

Dag 2 Pajala-Tromsö

Frukost serveras innan färden fortsätter västerut längs världens fredligaste gräns som man kallar svensk-finska gränsen. Vi följer riksväg
99 på den svenska sidan till Karesuando, Sveriges nordligaste kyrkby
och socken. Byn fick sin första fasta bebyggelse 1670. Kyrkoherden,
väckelsepredikanten och botanikern Lars Levi Laestadius verkade här
från 1826 -1846. Vi tittar in i hans bostad, det s k Laestadius pörtet.
Lunch serveras och färden fortsätter sedan vidare, nu på den finska
sidan, upp till Kilpisjärvi vid finsknorska gränsen. Vi passerar gränsen
och naturen ändrar snabbt karaktär när vi kommer på den norska sidan, den ena vackra vyn efter den andra passerar revy. Ankomst till
Tromsö under kvällen och incheckning på hotell. Middag serveras.
Runt 23-tiden åker vi till den vackra Ishavskatedralen för en underbar
musikupplevelse. Det finns inget vackrare sätt att uppleva katedralen
på än genom att delta i en midnattskonsert. Kyrkan är utsmyckad
med Europas största glasmosaik och medan ljusen brinner fylls kyrkan av de vackraste tonerna från norsk folkmusik, klassiska melodier,
psalmer och visor. En stämningsfull avslutning på denna dag och ett
minne för livet.

Dag 3 Tromsö - Hurtigruten

Eftersom gårdagskvällen blev sen, så tar vi det lite lugnt under f m.
Under dagen besöker vi Polaria – arktiskt besökscentrum som är inrymt i en säregen byggnad som föreställer isblock som kastats upp
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på land av det barska havet i Arktis. På Panoramabion bjuds du på en
luftig och hisnande färd med helikopter längs Vestkusten av Spetsbergen. Filmen tar oss på en resa genom Svalbards spektakulära natur. Efter filmen går vi på en arktisk vandring där vi får uppleva norrsken, tundra, snöstorm och isbjörn. Sedan har ges fri tid tills det är
dags att gå ombord på Hurtigruten, m/s Finnmarken. Inkvartering i
2-bäddshytter och middag. Vid denna tid på året är det ljust nästan
hela dygnet så vi kan fullt ut njuta av allt det vackra omkring oss.

Dag 4 Hurtigruten

Frukost ombord. I Honningsvåg går vi av för att göra en utflykt till Nordkap - Europas nordligaste punkt. Vi passerar 71:a breddgraden och
njuter av det storslagna subarktiska landskapet på vägen dit. Kanske
får vi även se betande renflockaroch sameläger på vägen. Själva Nordkapsplatån stiger 307 meter rätt upp från det iskalla Nordishavet.
Passa på att ta ett fotobevis vid globen och den fantastiska utsikten.
Längre norrut än så kommer vi kanske aldrig! Nordkaphallen är ett
modernt upplevelsecenter där du kan njuta av film i panoramaformat om Finnmarken och Nordkap, köpa souvenirer, se utställningar
och koppla av med en bit mat. Åter ombord på Hurtigruten kl 15.00.
Middag ingår.

Dag 5 Hurtigruten - Kirkenes

Frukost ombord. Vid ankomsten till Kirkenes blir vi hämtade vid kajen och utrustade med varma kläder innan vi fortsätter till mötet och
närkontakten med världens största kungskrabbor som planterades
in i Murmansk på 60-talet. Nu lever den som kung över havets botten och det är en spännande naturupplevelse att bli närmare bekant
med krabban. Före krabbfrossan visas en multimedial föreläsning om
kungskrabban. Under tiden tillagas den delikata måltiden - som blir
dagens höjdpunkt. Detta är ett tillfälle där vi får äta krabba som normalt kostar 500:-/kg på ett sätt vi aldrig kommer att glömma. Det
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är garanterar den färskaste krabba vi någonsin ätit som dessutom
serveras i trevlig omgivning med utsikt över fjorden. På väg tillbaka
till Kirkenes gör vi ett stopp vid Storskog vid ryska gränsen innan
incheckning på hotellet. Kvällen är sedan fri att smälta dagens upplevelser.

Dag 6 Kirkenes-Rovaniemi

Efter frukost tar vi farväl av krabbor och Kirkenes och vänder färden
söderut mot Finland. Dagens etapp går till Rovaniemi, världsberömd
för sina tomtar! Lunch ingår under dagen. Incheckning på hotell och
middag.

Dag 7 Rovaniemi-Hemorten

Frukost på hotellet. Eftersom vi är så nära Tomtelandet gör vi ett
besök där innan vi påbörjar resan hemåt. Innan vi skiljs åt serveras
avskedsmiddag där vi får summera våra upplevelser av resan till ett
hörn av världen som för många anses vara bland det mest exotiska
man kan få uppleva. Tack för denna gång och på återseende!
Avresedag 28/7
Tidtabell Umeå Norrlandsoperan 07.30, Skellefteå busstation 09.15
Ingår Bussresa, bussfika, 4 övernattningar i dubbelrum, 2 övernattningar ombord på Hurtigruten i tvåbäddshytt (insides), 8 frukost, 3 luncher, 8 middagar, entréer, lokalguider, konsert i Ishavskatedralen, utflykt Nordkap + entré Nordkapshallen, kungskrabbesafari
med krabbfrossa, reseledare.
Tillkommer Enkelrum/hyttillägg 3,000:Valuta SEK, NOK, Euro

3 dagar

Helsingforskryssning

1.480:-

Helsingfors - en stad med överraskande många sidor, där traditionell österländsk exotism möter den
skandinaviska livsstilen. Modern arkitektur & design har gjort Finlands huvudstad världsberömd. Helsingfors
har också ett livligt kulturliv.
Dag 3 Stockholm-Umeå

Dag 1 Umeå-Stockholm

Avresa enligt tidtabell. Under resans gång till Stockholm stannar
vi för bussfika och lunchrast. Viking Lines färja Gabriella avgår från
Stadsgårdskajen kl 16.30. Vi inkvarteras i våra hytter och äter sen en
gemensam buffémiddag. Kvällen bjuder på bingo, dans, karaoke, tax
free shopping med mera.

Dag 2 Helsingfors

Frukost ombord. Ankomst till Helsingfors kl 10.00. Guidad rundtur,
vi ser bl a Tempelplatsens kyrka, insprängd i berget. Fri tid i centrum
efter turen. Besök gärna butiker med berömd finsk design, Ittala, Marimekko, Arabia m fl. Kl 17.30 avgår färjan. Vi har samma hytter som
på överresan. Middag äter du i kväll på egen hand ombord.

Frukost serveras ombord. Ankomst till Stockholm kl 09.40. Under
resan hem stannar vi för bussfika, lunchrast och bensträckning. Vi
beräknas vara åter i Umeå ca 19.30.
Avresedag 12/6, 29/8
Tidtabell Umeå Norrlandsoperan 05.30 Ö-vik resecentrum 07.00
Ingår Bussresa, 2-bäddshytt insides, buffé inkl dryck på utresan, 2 x
frukost, sightseeing, bussfika, reseledare.
Tillägg Singelhytt 300:- Fönsterhytt 200:-/pers
På denna resa behövs körkort eller annan godkänd
legitimation.
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Reseledare Waltraut Nielsen

5 dagar

Lofoten

7.680:-bjuder på vidunderligt vackra vyer!

En resa som tar oss till de vackra omgivningarna runt Lofoten och Vesterålen. Lofoten – känd för sina små fiskelägen med sin bohemiska atmosfär, omgivna av majestätiska granitklippor och vita sandstränder. Under knappt två
månader lyser midnattsolen i väster. Följ med till Norges kanske mest fascinerande landskap!
Dag1 Umeå – Kiruna

Avresa enligt tidtabell. Vi åker E4:an norrut, i Piteå tar vi av mot Älvsbyn och Jokkmokk. Lunch innan vi sedan gör ett intressant besök på
Ajtte samemuseum. Vi åker vidare via de stora kraftverken Harsprånget och Porjus till Gällivare. Här sker vårt första riktiga möte med
fjällvärlden. Därefter är det bara 11 mil kvar till Kiruna och Scandic
Ferrum, middag och övernattning.

Dag 2 Kiruna –Svolvaer

Efter frukost lämnar vi Kiruna för färd västerut genom en storslagen
fjällvärld med den stora sjön Torneträsk och den välkända Lapporten
som du tydligt kan se från både Abisko och Björkliden. Redan här ser
vi den dramatiska naturen långt i väster, och vi närmar oss Herjangsfjorden. På vår väg passeras såväl Bjerkvik, där vi gör ett lunchstopp,
och Bogen innan vi når bron över till Norges största ö , Hinnöya. Vägen slingrar sig längs Tjeldsundet och vi kommer snart till Sortland,
en av många vackra pärlor i landskapet Vesterålen. I Melbu tar vi färjan och lämnar Vesterålen, och när vi angör Fiskeböl så är vi på Lofoten -öriket i havet! Vi kör till Svolvaer, Lofotens huvudstad och bor
mitt i stan på Thon hotell. Gemensam middag på hotellet.

Dag 3 Lofoten

Idag ser vi nästan hela Lofoten. Vi följer de vackra småvägarna och
det finns goda möjligheter att få se havsörn. Målet är Å , längst ner
där E10 slutar eller börjar. Här besöker vi Fiskeværsmuseét. Nästa
besök blir det spännande Vikingamuseet Loftr i Borg, som en gång
var Nordens största vikingasäte och hittades av en tillfällighet på
90-talet. Middag på hotellet.

Dag 4 Svolvaer-Arvidsjaur

Efter frukost säger vi farväl till Lofoten. Vi åker genom Lofasttunneln
och sedan färja från Lödingen till Bognes. Vi återkommer till E6:an
och följer den söderut. Vidunderligga vidder skådas och det ena
fjället efter det andra passerar vi över. Vi kommer till marmorstaden
Fauske, med en paus där innan vi fortsätter. Väl nere vid kusten igen,
och precis innan klättringen över Saltfjället börjar, svänger vi österut.
Genom den vilda och annorlunda Junkerdalen färdas vi. Här finns
blommor och mineraler som inte hittas någon annanstans. Vi åker in i
Sverige igen, i Arjeplogs kommun, och passerar Polcirkeln igen. I Arjeplog besöker vi Lappmarksdoktorn Einar Wallkvists Silvermuseum.
Ett fantastiskt museum skapat av en fantastisk man. Vi åker den sista
milen till Arvidsjaur där vi bor i natt. Middag på hotellet.

Dag 5 Arvidsjaur-Umeå

Sovmorgon och frukost. Tid för en förmiddagspromenad i de vackra
omgivningarna innan vi åker längs Silvervägen mot Skellefteå där vi
stannar för lunch. Sedan är vägen hem nära, och med många vackra
vyer i minnet skiljs vi åt för denna gång.

Avresedag 3/6
Tidtabell Umeå Norrlandsoperan 07.30
I priset ingår Bussresa, del i dubbelrum inkl frukost, 2 x lunch, 4
x middag, besök och entréer enligt program, vägfärjor, bussfika,
reseledare.
Tillägg Enkelrum 1400:- Måltidsdryck
Hotell Scandic Ferrum, Kiruna, Thon Hotell, Lofoten
Hotel Laponia, Arvidsjaur
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Reseledare Waltraut Nielsen

Skagerrak runt

8 dagar

-tre länder, tre hav!

11.880:-

Danska sandstränder, norska fjordar och svensk västkust bjuder denna resa på. Den lilla del av Atlanten som vi
kallar Skagerrak tar sig smidigt in mellan de nordiska länderna och blir ett viktigt gränsland mellan Nordsjön och
Jyllands norra landsdel, det norska Sörlandet och svenska Bohuslän. Under vår rundresa, som delvis går med båt
längs det otroligt vackra kustlandskapet, visar sig länderna från sina bästa sidor. GÖTEBORG, SKAGEN, BERGEN,
FLÅMSBANAN & OSLO är några av upplevleserna under färden.
Dag 1 Hemorten-Linköping

Avresa enligt tidtabell. Under dagen stannar vi för lunch, bensträckare och middag. Dagens mål är Linköping och Quality Hotel Ekoxen.

Dag 2 Linköping-Göteborg

Efter frukost åker vi till Göteborg. Vid ankomst, äter vi en gemensam
lunch på restaurang Trädgår´n. Eftermiddagen och kvällen fri. Vi bor
centralt på Scandic Europa vid Avenyn, så det finns all möjlighet att
roa sig efter önskemål och njuta av goa götet!

Dag 3 Göteborg-Skagen-Hirtshals

Tidig frukost innan vi beger oss till Stena Lines terminal för ombordstigning på färjan som tar oss över till Danmark och Fredrikshamn.
När vi lagt ut, kan vi njuta av fina skärgårdsvyer innan vi kommer längre ut på Skagerraks vatten. Vi beger oss till Danmarks nordspets, där
vi tillsammans med lokalguide får uppleva Skagen. Först äter vi en
gemensam lunch. Sedan väntar en åktur med Sandormen över sanddynerna på Grenen där Skagerrak och Kattegatt möts. Mot kvällen
åker vi till Hirtshals och går ombord på Fjord Lines kryssningsfartyg
som tar oss över Nordsjön till den norska kusten. Vi installerar oss i
våra hytter. Gemensam kvällsbuffé. Efter middagen kan vi koppla av
och njuta av bra musik och underhållning.

Dag 4 Bergen- Vossestrand

Under arla morgontimman kommer fartyget till Stavanger för ett kort
stopp. Vi stannar kvar ombord och äter frukost och från däck kan vi
njuta av den vackra norska västkusten. vid lunchtid är vi framme i Bergen och mot eftermiddagen väntar en guidad stadsrundtur i denna
vackra stad som präglas av Hansatiden. Bergen är Norges näst största
stad och ligger omgiven av sju pampiga fjäll. Vi åker vidare mot Voss
där vi bor två nätter på vackra Myrkdalen Hotel i Vossestrand. Kvällen
avslutas med middag på hotellet.

Dag 5 Flåmsbanan

Efter frukost är vi redo för dagens utflykt i Sogn och Fjordanes fantastiska omgivningar. Vi börjar i byn Flåm där en häpnadsväckande
tågresa väntar på Flåmsbanan. Vi åker upp med tåg till Myrdalen, 7
km , höjdskillnad 865 m och sedan ner tillbaka till Flåm. Resan tar ca
45 minuter. Flåmsbanan betraktas som en av världens vackraste järn-

vägssträckor. Tåget stannar på 10 stationer där man har utsikt över
vattenfall och avgrunder. Vi gör en liten paus vid Vatnahalsen och
njuter av landskapet innan vi åker tillbaka med tåget till Flåm. Lunch
på egen hand innan det är dags att härifrån göra en båttur på den
sagolikt vackra Aurlandsfjorden, en förgrening av världens längsta
fjord Sognefjorden. I Gudvangen möter vår buss oss och vi åker tillbaka till vårt hotell i Vossestrand. Middag på hotellet.

Dag 6 Vossestrand –Oslo

Idag åker vi mot Voss. Här delar sig vägen och vi väljer att passera
Hardangerfjorden via nya Hardangerbron, Norges längsta hängbro
1320 m. Nu väntar en vacker resa genom Måbödalen och över en av
Europas största högfjällsplatåer, Hardangervidda -”Norges tak”! På
avstånd ser vi Vöringsfossen, ett av Norges högsta vattenfall. Snart
är vi i en av nordens största vintersportorter Geilo som ligger 800 m
ö h. Här gör vi uppehåll för lunch innan resan fortsätter genom Hallingdalen till Oslo där vi övernattar.

Dag 7 Oslo-Mora

vi börjar dagen med en guidad stadsrundtur, där vi ser bl a Operahuset och Holmenkollen, en internationell ikon och en av Norges mest
populära turistattraktioner. Egen tid ges sedan till att strosa runt på
Karl Johan och ta en lunch på någon av de mysiga restaurangerna.
Avresa från Oslo kl 14.00. Kvällens middag äter vi på Värdshuset Lugnet i Malung, vackert beläget vid Västerdalsälven. Härifrån är det ca 1
timme kvar till Mora där vi spenderar natten.

Dag 8 Mora – Hemorten

Efter frukost åker vi hemåt igen. Lunch och fika-paus under dagen.

Avresedag 19/8
Tidtabell Umeå Norrlandsoperan 07.30 Ö-vik 09.00
Ingår Bussresa, del i dubbelrum/hytt inkl frukost, 2 x lunch, 5 x
middag besök och entréer enligt program, vägfärjor, bussfika,
reseledare.
Tillägg Enkelrum 2.350:- Måltidsdryck
(Reservation förmindre programändringar
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Reseledare Birgit Feklistoff

3 dagar

Tallinnkryssning

1.095:-

Följ med på en lyxig 40-timmarskryssning till mysiga Tallinn. Vi åker med Tallinks fartyg Victoria och Baltic Queen.
Med två nätter ombord hinner vi njuta av god mat och dryck i någon av de tre restaurangerna. Shoppa till förmånliga havspriser och varför inte varva ner i bastun eller jacuzzin i relaxavdelningen. Dessutom kan du se fram emot
underhållning varje kväll, -show & dans i nattklubben Starlight Palace, trubadur och karaoke i puben, barer, casino,
med mera. Fartyget lägger till nästa mitt i staden, och sedan är det bara att upptäcka alla charmiga slingrande
kullerstensgränder, här finns bra shoppingutbud, vacker arkitektur, mysiga caféer och restauranger.
Dag 1

Avresa enligt tidtabell. Under dagen stannar vi för bussfika och Lunch
på Hakkegård. Ankomst till Stockholm ca kl 15.30. Inkvartering i högt
belägna 2-bädds insideshytter. Njut sedan av kvällen ombord!

Dag 2

Staden är en av Europas bäst bevarade medeltidsstäder och en rundtur här rekommenderas varmt. Turen avslutas vid butiken Calle, där
det kan handlas alkoholvaror till förmånliga priser, som lastas direkt
i vår buss. Betalning med kort eller euro. De som inte deltagit i rundturen kan möta upp här ca kl 12.15 för att lasta sina varor. Därefter fri
tid för shopping i Tallinns välförsedda varuhus med angenäma priser.
Spännande är även torghandeln, samt att handla diverse stickade
produkter till otroliga priser. Det finns även lyxiga varuhus som lockar
med det senaste modet. Färjan avgår kl 18.00. och vi har samma färja
och hytter på hemresan.

Tallinn Spa

Vi kommer under året att erbjuda sparesor till Tallinn.
De färdigställs under senare delen av januari så håll
utkik på vår hemsida eller välkommen att kontakta
oss på resebyrån. Reslängden kommer att ligga på 6-8
dygn totalt. På ut- och hemresan njuter vi av god mat,
dryck och underhållning. Därefter har vi 4-5 nätter på
Spa med halvpension och behandlingar. Vi bor i eller i
utkanten av Tallinn. Stärkt, utvilad och pigga återvänder
vi hemåt.
Skäm bort dig själv – för det är du värld !

Dag 3

Ankomst till Stockholm 10.15. Stopp för lunch på 17 rum & kök i Harmånger. Åter i Umeå 21.00.
Avresedag ons 22/2, ons 8/3, fre 17/3, fre 31/3, ons 5/4, fre 14/4,
sön 23/4, fre 28/4, ons 3/5, fre 12/5, sön 21/5, ons 24/5, ons 31/5,
sön 11/6, sön 18/6, sön 20/8, sön 27/8, ons 13/9, fre 22/9,
fre 13/10, sön 22/10, fre 3/11, sön 3/12.
Tidtabell Umeå Norrlandsoperan 05.30 Ö-vik Resecentrum 07.00
Höga Kusten hotellet 07.50 Härnösand Gulf 08.50 Timrå hpl E4
09.15 Sundsvall Busstn. 09.30 Hudiksvall Glada Hudik E4 10.30
Söderhamn Resecentrum 11.10 Hakkegård 11.50
Ingår Modern turistbuss med wifi, 2-bädds insideshytter med WC/
dusch, bussen medföljer till Tallinn och inhandlade varor lastas i
bussen. Reseledare.
Tillkommer Fredagsavgångar 300:-, Utsides hytt 200:-/person.
Enkelhyttstillägg: 300:- Guidad rundtur: 160:- /pers Matpaket 870:Bra att veta Valuta Euro Pass eller EU-idkort behövs
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Reseledare Birgit Feklistoff

4 dagar

Tallinn

2.980:-

Estlands huvudstad är en av världens vackraste städer.
Medan solen sakta går ner i Finska viken reser sig den
medeltida stadskärnan ovanför med tinnar, torn och en
intakt stadsmur, som ur en saga av Bröderna Grimm.
Smala kullerstensgränder slingrar sig in i Gamla Stan
bland skråhus med pastellfärgade fasader. Myllrande
folkliv på på marknader och torg, lummiga parker,
världens äldsta ännu fungerande apotek –allt finner du
här. Dessutom, som grädde på moset, är shoppingen
ett nöje. Prisnivån i Estland är en angenäm erfarenhet.

Rigakryssning

3 dagar

1.380:-

Riga är den största staden i Baltikum och huvudstad i
Lettland. Hit åker man för att ta del av ett rikt
kulturliv, nöjen och shopping. Här finns också vackra
lämningar från medeltiden då Riga var en betydande
Hansastad. Staden påminner om Paris med sina breda
boulevarder, imponerande byggnadsverk och många
vackra parker. Koppla av på ett charmigt cafe, shoppa
internationella varumärken eller lettisk design
–utbudet är stort. Chansen är även stor att du blir förälskad i Riga som har en charm utöver det vanliga!

Dag 1

Dag 1

Avresa enligt tidtabell. Vår resa går söderut till den kungliga huvudstaden där vi under eftermiddagen checkar in på Tallinks fräscha färja.
Vi får våra hytter, putsar av oss lite resdamm och sedan är kvällen fri.

Avresa enligt tidtabell. Under dagen stannar vi för bussfika och lunch
på Hakkegård. Ankomst till Stockholm ca kl 15.30. Inkvartering i högt
belägna 2-bädds insideshytter. Kvällen spenderas som önskas.

Dag 2

Dag 2

Ankomst Tallinn kl 10.00 lokal tid. Den gamla Hansastaden är en av
Europas bäst bevarade medeltidsstäder och en guidad rundtur här
rekommenderas varmt. Efter avslutad tur är det dags för incheckning
på Tallink City Hotel. Hotellet ligger centralt, nära till shopping, gamla
stan och med ett gott urval av restauranger på gångavstånd. Eftermiddagen och kvällen är fri för egna nöjen!

Dag 3

Dagen är fri att spendera efter eget önskemål och framåt eftermiddagen åker vi till Calles där man kan handla alkoholvaror till förmånliga priser, vilka lasta direkt i vår buss. Betalning med kort eller euro.
Färjan går tillbaka kl 18.00.

Dag 4

Ankomst Riga kl 11.00 lokal tid. Efter landstigningen rekommenderar
vi varmt att följa med på vår guidade rundtur för att bekanta oss med
Rigas historia. Gamla stan är ett måste med sitt myller av kullerstensbelagda gator och färgglada, medeltida hus. Här finns också de stora
kyrkorna som Domkyrkan med enorm orgel och Peterskyrkan med
sitt spetsiga torn. Den som inte lider av svindel kan ta sig upp i tornet
-belöningen är en hänförande utsikt. Här finns också Svenskminnen
från vår stormaktstid. Svenskporten som vittnar om den ”gamla goda
svensktiden” som letterna brukar kalla 1600-talet, då Riga var Sveriges största stad. Här finns också många mysiga caféer, restauranger,
barer och ett stort utbud av butiker med varierande sortiment. Möjlighet finns att inhandla alkoholvaror till förmånliga priser och lasta
direkt i bussen. Färjan avgår kl 17.30. och vi har samma färja och hytter på hemresan.

Ankomst till Stockholm 10.15. Stopp för lunch på 17 rum & kök i
Harmånger. Åter i Umeå 21.00.

Dag 3

Avresedag 16/5, 17/9
Tidtabell Umeå Norrlandsoperan 05.30 Ö-vik 07.00
I priset ingår Modern turistbuss med wifi, bussfika, 2-bädds
insideshytter med WC/dusch, en övernattning i Tallinn inkl frukost,
bussen medföljer till Tallinn och inhandlade varor lastas i bussen.
Tillägg Enkelrum/rum 1000:- Guidad rundtur 160:Hotell Tallink City

Avresedag 18/5, 1/6, 30/8, 27/9
Tidtabell Umeå Norrlandsoperan 05.30 Ö-vik 07.00
I priset ingår Modern turistbuss med wifi, bussfika, 2-bädds insideshytter med WC/dusch, reseledare
Tillägg Utsideshytt 200:-/pers, Enkelhytt 300:- Guidad tur 160:Bra att veta Valuta Euro, Pass behövs

Ankomst till Stockholm 10.30. Stopp för lunch på 17 rum & kök i Harmånger. Åter i Umeå 21.00.
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Reseledare Lage Dahlqvist

6 dagar

Krakow & Warszawa

9.980:-

Polen har en turbulent historia med både storhetsdagar och andra världskrigets hemska fasor. Och idag lockar
Polen besökare med mycket att erbjuda. Krakow, en av Europas vackraste medeltida städer som i mer än 500 år var
Polens huvudstad hyser flera sevärdheter med på UNESCOs världsarvslista, ett stort utbud av kultur, nöje och plånboksvänliga priser. De många gågatorna och de korta avstånd är som gjorda för mysiga promenader. Warszawa,
Polens huvudstad idag, är en modern storstad med Gamla Stan som renoverats till sin forna prakt och bjuder på en
uppsjö av sevärdheter, och är med all rätt med bland Unescos världsarv. Under resan kommer vi även att besöka
koncentrationslägren Auschwitz och Birkenau. Välkommen med på en upplevelserik och intressant rundresa.
Dag 1 Umeå-Krakow

Avresa enl. tidtabell. Flyg från Umeå till Krakow via Arlanda. Vi åker till
vårt hotell Wyspianski, med ett perfekt läge endast 400 m från Stora
torget i Gamla Stan. Incheckning och därefter blir det sopplunch på
hotellet. Svensktalande lokalguide möter upp för en guidad promenad genom Gamla Stan. Krakows många gågator och korta avstånd
är som gjorda för promenader -bekväma skor rekommenderas! Vi får
även tips på restauranger då vi äter middag på egen hand ikväll.

Dag 2 Krakow

gen når vi Warszawa och bekantar oss med den vackra huvudstaden
genom en guidad rundtur. Vi ser både nya och gamla byggnader,
bland annat Kulturpalatset, Slottet och många andra fina byggnader. Mycket förstördes under andra världskriget och kriget gör
sig också påmint över hela Polen. Vi checkar in på 5-stjärniga Sofitel Warsaw Victoria Hotel där vi ska bo i två nätter. Centralt beläget
medpromenadavstånd till Gamla Stan, samt de många caféerna och
restaurangerna på gatan Nowy Swiat. Gemensam middag på hotellet ikväll.

I dag åker vi ut till det gotiska slottet och katedralen på Wawelkullen
som är ett måste för alla besökare. Slottet ligger högt över floden Wisla och är en av de mest iögonfallande byggnaderna i Krakow idag. Vi
besöker även de judiska kvarteren Kazimierz som i dag är en charmig
och pittoresk stadsdel. Efter guidningen finns möjlighet för lunch här
eller ta en promenad in till Gamla Stan. Fri tid fram till kvällens middag och underhållning på judisk restaurang .

Dag 5 Warszawa

Dag 3 Auschwitz

Dag 6 Hemresa

Vi åker till Oswiecim, mer känt under det tyska namnet Auschwitz
där vi besöker andra världskrigets största koncentrationsläger,
Auschwitz-Birkenau. Lägret hade tre olika huvudläger och hit deporterades ca 1,3 miljoner människor. De flesta kom aldrig därifrån.
Med hjälp av lokalguide lär vi oss mer om lägret och dess historia.
Gemensam lunch innan vi återvänder till Krakow. I kväll äter vi gemensam middag på trevlig restaurang i Gamla Stan.

Dag 4 Krakow-Warszawa

Vi lämnar Krakow och åker norrut. Ett stopp i Czestochowa för att se
den berömda Svarta Madonnan som enligt legenden avvärjde svenskarnas belägring 1655. Lunchstopp under dagen. Mot eftermidda-
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Dagen fri för shopping och egna strövtåg. Stare Miasto, eller
Gamla stan, är väldigt mysig och dessutom späckad med historia. Den exklusiva paradgatan Nowi Swiat bjuder på vacker
arkitektur och lockande skyltfönster. Det mesta ligger på
promenadavstånd från hotellet. I kväll blir det avskedsmiddag
på Soul Kitchen Bistro.

Efter frukost har du fritt tills det är dags att åka ut till flygplatsen.
Avresedag 21/8 Sista bokningsdag 15/5
Tidtabell Samlig på Umeå Airport 05.30
Flygtider 21/8 UME-ARN 07.00-08.05 ARN-KRA 10.30-12.25
26/8 WARZ-ARN 07.45-09.30 ARN-UME 12.30-13.30
Ingår Flyg Umeå-Polen t/r, transfer, 5 övernattningar i dubbelrum,
2 lunch, 5 frukost, 4 middag, utflykter enl program, reseledare.
Hotell Wyspianski, Sofitel Warsawa Victoria.
Valuta PLN Glöm ej passet
Tillkommer Enkelrum 1340:(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Reseledare Ulla Sjöström

4 dagar
pris ej klart

Amsterdam

Upplev Amsterdam, den annorlunda och charmiga huvudstaden i det tätbefolkade lilleputtlandet Nederländerna. De många kanalerna kantas av karaktäristiska smala hus med anor ända från 1600-talet. Här består trafiken till
största delen av cyklister och spårvagnar. Vår reseledare Ulla Sjöström har lång erfarenhet av att guida i Amsterdam, har varit bosatt i staden och visar den gärna för oss!
Dag 1 Umeå-Amsterdam

Avresa enligt tidtabell. Vi flyger via Arlanda och vidare till Amsterdam.
Vi inleder vår resa med en stadrundtur i staden, och för att se den
från sin bästa sida så tar vi även en båttur på kanalerna. Resten av dagen är fri. Amsterdam erbjuder mängder av caféer och restauranger
med mat från alla världens kök. Staden erbjuder även ett 50-tal intressanta museér, kanske är de mest kända: Rijksmuseum, med Rembrandts berömda målning ”Nattvakten”, samt Van Goghs museum
och Anne Franks Hus. Här kan tiden spenderas efter egna önskemål
med strövtåg för att utforska Amsterdam och allt det som staden har
att erbjuda! Vi samlas sedan vid vår buss som tar oss till hotellet för
incheckning och en gemensam middag.

Dag 2 Keukenhof & Den Haag

Dagen börjar med ett besök i den vackra blomsterparken Keukenhof. Med sina 7 miljoner blomsterlökar erbjuder trädgårdarna tillsammans med fyra olika paviljonger en imponerande samling av
tulpaner, hyacinter, orkideer, rosor, liljor och många andra blommor.
Här överväldigas besökaren av alla färger och dofter! Tid för lunch
på egen hand i någon av parkens cafeer och restauranger, innan vi
åker vidare till den eleganta kungastaden Den Haag där vi ges möjlighet att titta på stadens centrum, regeringsbyggnaderna och FN:s
Fredspalats. Dessutom ser vi den unika rundmålningen Panorama
Mesdag, ett besök som inte lämnar någon oberörd. Middag tillsammans i kuststaden Scheveningen, med en berömd stadspromenad
och nöjespir som sträcker sig rakt ut i Nordsjön.

Dag 3 Fri dag

Idag hinner vi uppleva ännu mer av Amsterdam på egen hand. Ulla
tipsar gärna om vad vi kan hitta på!

Dag 4 Hemresa

Frukost på hotellet innan det är dags att åka ut till flygplatsen och
resa hemåt.

Avresedag 18/5 Sista bokningsdag 10/2
Tidtabell Samlig på Umeå Airport 05.30
Flygtider 18/5 UME-ARN 07.00-08.05 ARN-AMS 09.20-11.20
21/5 AMS-ARN 10.30-12.30 ARN-UME 15.50-16.50
Ingår Flyg Umeå-Amsterdam t/r, transfer, 3 nätter i dubbelrum. 3
frukost, 2 middag, sightseeing inkl båttur, reseledare.
Hotell Fyrstjärnigt hotell strax utanför Amsterdam (ej klart vid tryckning)
Valuta Euro Glöm ej passet
Tillkommer Enkelrum
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Reseledare Eva Nehrer

9 dagar

Nice & Barcelona

15.380:-Medelhavets två juveler!

Först ut är franska favoriten Nice där vi upplever det bästa som Rivierans drottning har att erbjuda - Engelska promenaden,
Gamla stan, museerna och Negresco. Skatteparadiset Monaco. Vi stannar till i Grasse och Aix-en-Provence på väg till Van
Goghs älskade Arles, full med spännande historia. Via mäktiga Pyrenéerna åker vi in i Kataloniens underbara landskap. Vi följer
medelhavskusten fram till den lilla medeltida staden Santa Susanna, som ligger ca 4 mil från Spaniens världsmetropol Barcelona, där nya storslagna upplevelser väntar. Garanterat en resa att minnas!
Dag 1 Flyg Skandinavien–Nice

Avresa enligt tidtabell. Vi flyger från Umeå till Nice via Arlanda. Staden
ligger vackert med höga alper i norr och Medelhavet i söder. I flygplatsens ankomsthall möter vår reseledare oss. Eva har bott här nere i
tre år och brinner för att få visa oss den franska rivieran. Incheckning
på hotellet och lunch på egen hand. Eftermiddagen bjuder på en intressant rundtur i Nice. Gamla stan ägnar vi också ett besök med tid
för stopp i butiker. Gemensam middag på stan.

Dag 2 Nice - utflykt till Monaco

Förmiddagen fri att utforska Nice på egen hand. Kvällsutflykt till Monaco. Vi tar kustvägen till det lilla furstendömet vars furste Rainer är
mer omskriven för sina döttrar än för sin egen person. Monaco är ju
numera ett av våra “skatteparadis” och flera kända svenskar har sina
hem här. På en hög klippa ligger furstepalatset, det berömda oceanografiska museet och en katedral. Vi fortsätter till Monte Carlo och ser
det berömda kasinot. Gemensam middag i Monaco.

Dag 3 Nice–Arles

Vi lämnar Nice och beger oss mot Aix-en-Provence i det ljuvliga landskapet Provence. Via sinnrika route Napoleon tar vi oss till parfymens
Mekka - Grasse -där vi besöker någon av de berömda parfymtillverkarna. Lunchuppehåll i bedårande Aix-en-Provence och tid att se
oss om på egen hand. Det är en underbar provencalsk stad där varje
torg inbjuder till ett kafébesök. Två nätter i Arles.

Under dagen gör vi en rundtur till det vilda och vackra Camargue, ett
mycket spännande floddeltaområde mellan Rhône och Medelhavet.
Stora upplevelser väntar i detta unika naturområde. Kanske skådas
rosa flamingos, de svarta karaktäristiska tjurarna och de vita hästarna
under en idyllisk båttur. Vi gör ett besök i staden Aigues-Mortes,
med sin bevarade ringmur från 1200-talet. Vi tar rygg på livsnjutarna
Hemingway och Picasso och besöker underbara Les Saintes-Mariesde-la-Mer, inofficiell huvudstad för romer och vallfartsort.

Vi lämnar Arles och åker genom vinregionen Languedoc-Roussilou.
Här besöker vi en vingård där vi provar viner och äter lunch. Därefter
korsar vi den mäktiga bergskedjan Pyrenéerna och kommer till det
spanska landskapet Katalonien. I Figueres besöker vi det unika Salvador Dali-museet. Vi följer medelhavskusten och åker längs sträckan
som kallas Costa Brava, den nordöstra kust som sträcker sig från den
franska gränsen till Blanes. Innanför kusten ligger bördiga dalar med
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Dag 6 Barcelona

Denna dag ägnar vi åt Barcelona. Det finns få städer i Europa som bjuder på så mycket - ett historiskt arv, mode, kultur, förstklassiga restauranger, annorlunda barer och den långa, härliga sandstranden. Vi gör
en rundtur med lokalguide och ser OS-området, Montjuicberget med
utsikt över staden, Columbusmonumentet, den berömda katedralen
La Sagrada Familia och praktfulla gamla kvarter. Vi lunchar på egen
hand. På barer och caféer serveras tapas. Beställ gärna en carajillo,
kaffe som spetsats med lite konjak eller en cremat, kaffe med socker,
citron och rom. Sedan väntar ett spännande besök i ett av Gaudis hus
“La Pedrera”. Egen tid igen fram tills kvällens gemensamma middag
som vi äter på stan med traditionella tapasrätter. Mätta och belåtna
tar vår buss oss åter till Santa Susanna.

Dag 7 Barcelona - halvdagsutflykt

Besök på Freixenets vingård som ligger i den lilla byn Sant Sadurni
d’ Anoia, ca 40 km söder om Barcelona. Här får vi en guidad visning
i vinkällaren och förstås prova deras cava och sen åker vi vidare till
nästa vingård Pares Balta för vinprovning och lunch. Middag på hotellet.

Dag 8 Fri dag

Dag 4 Van Goghs Arles

Dag 5 Arles–Santa Susanna 40 mil

vinodlingar, skogar av korkek och genuina bondbyar. Vi kommer så
småningom fram till den lilla kuststaden Santa Susanna där vi ska bo
i tre nätter. Ett perfekt utgångsläge för de utflykter som vämtar under
vår vistelse. Lättare kvällsmål på hotellet .

Dag 9 Flyg Barcelona–Hemorten

Tidig morgon ger vi oss av till flygplatsen. Med många härliga minnen är det dags att säga adios och flyga hem. På Arlanda har vi gott
om tid för att luncha/fika. Kl 15.20 avgår flyget till Umeå.
Avresedag 22/4 Sista bokningsdag 12/1
Tidtabell Samling på Umeå Airport 06.45
Flygtider 22/4 08.00-09.00 UME-ARN 10.20-13.20 ARN- NICE
30/4 08.00-11.45 BCN-ARN 15.50-16.50 ARN-UME
Ingår Flyg Umeå-Nice, Barcelona-Umeå (med byte på Arlanda),
buss, 8 övernattningar i dubbelrum, 8 frukost, 8 middagar, 2 luncher, båttur i Camargue, entréer, vinprovningar, lokalguider i Nice,
Monaco & Barcelona, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 2500:Hotell Holiday Inn, Nice, Hotel Arles Plaza, Aquamarina & spa
Santa Susanna
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Reseledare Maria Lyktberg

Slott & trädgårdar i södra England

5 dagar

10.980:-

Följ med på en resa till Englands äldsta grevskap, vilket även brukar kallas för landets trädgård. Inbäddat mellan
London och kontinenten ligger grevskapet Kent –känt för sin vackra natur, sitt rika kulturarv och sin spektakulära
kustlinje. Vi upplever grönskan och färgprakten i några av landets världsberömda trädgårdsparadis, samt känner
historiens vingslag bland slott och herresäten. Med utgångspunkt från vårt boende i den gamla marknadsstaden
Ashford gör vi även utflykter till kustorten Hastings, praktfulla Canterbury katedralen, samt ett genuint engelskt
öl-bryggeri.
Dag 1 Umeå-Ashford

Avresa enligt tidtabell. Vår reseledare möter oss på flygplatsen och
tillsammans tar vi planet för att påbörja vår spännande resa till södra
England. Väl landade på flygplatsen väntar sedan en buss som tar oss
vidare på vägarna genom det grönskande landskapet fram till mysiga Ashford, en gammal handelsstad belägen i grevskapet Kent. Vi
checkar in på hotellet som ska bli vårt hem under vistelsen och njuter
sedan av en god middag tillsammans.

Dag 2 Leeds Castle & Canterbury

Efter en god frukost beger vi oss till medeltida Leeds Castle. Slottet
byggdes under 1100-talet och anses vara ett av de vackraste i England, med anrik historia, sina ståtliga svarta svanar, samt den blomstrande grönskan i de kringliggande trädgårdarna och parkerna.
Efter vårt besök tar vi åter plats i bussen och fortsätter färden till
den medeltida ärkebiskopsstaden Canterbury. Vi gör ett besök i den
mäktiga och världsberömda katedralen, där vi också får en mycket
intressant och underhållande rundtur som lär oss mer om Canterbury
katedalens spännande historia. Under eftermiddagen får vi sedan tid
att på egen hand strosa runt i stadens mysiga centrum med många
butiker, restauranger och pubar.

Sissinghurst Castle Garden. Skapad under 1930-talet av författarinnan Vita Sackville-West och hennes man Sir Harold Nicolson runt
en medeltida gård som låg i ruiner när de köpte den. Det här är en
trädgård som fortfarande har stor betydelse för engelsk trädgårdsdesign och som får ses som ett konstverk i sig. Särskilt uppmärksammad
är den vita avdelningen med sina vita rosor, klematis, kamelior och
vita anemoner. Att uppleva den och gå upp i de gamla tornen och
blicka ut över trädgårdens olika rum är en minnesvärd upplevelse. Vi
åker sedan vidare för att besöka det historiska slottet Penhurst place,
med anor från medeltiden. Slottet har genom tiderna präglats av sina
olika ägare, såväl Kung Henrik VIII som familjen Sidney, vilka driver
byggnaden och området sedan över 460 år tillbaka i tiden. Penshurst
Place ligger omgivet av gamla trädgårdar. Det finns bland annat en
fruktträdgård, en rosenträdgård och en örtträdgård. En 1 mil idegranhäck delar trädgårdarna och fruktodlingarna i en serie små slutna
trädgårdsrum. Varje trädgårdsrum har sin egen karaktär och stil och
trädgården på Penshurst är en av de äldsta i privat ägo.

Dag 5 Hemresa

Det har blivit dags att lämna Ashford och vårt hotell, och framåt eftermiddagen tar vi sedan bussen ut till flygplatsen för att påbörja resan
tillbaka till Umeå.

Dag 3 Hastings & Öl-bryggeri

Precis som normanderna gjorde redan 1066 så erövrar vi idag det
välkända, historiska Hastings! Hastings är en mysig ort belägen vid
Engelska kanalen och slottsruinen på West Hill syns över nästan
hela staden och står som ett minnesmärke över det kända "Slaget
vid Hastings". Vi får en guidad rundtur där vi lär oss mer om den intressanta staden och känner historiens vingslag. Under eftermiddagen gör vi sedan ett stopp för ett trevligt besök på ett av Englands
äldsta bryggerier. Där får vi en guidad tur för att lära oss mer om konsten att brygga öl, samt bjuds även på provsmakning av bryggeriets
specialiteter.

Dag 4 Sissinghurst Castle Garden & Penshurst place and Gardens

Idag besöker vi två av de mest berömda trädgårdarna i Södra England.
Vi börjar med ett besök på Englands kanske mest sevärda trädgård,

Avresedag 26/4 Sista bokningsdag 20/1
Tidtabell Samlig på Umeå flygplats 05.45
Flygtider Norwegian
26/4 UME-ARN-LGW 07.00-12.10
30/4 LGW-ARN-UME 14.10-19.50
Ingår Flyg t/r, entréer, ölprovning, 4 övernattningar i dubbelrum,
4 frukost, 4 middag, lokalguide, buss, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 1.150:-, Måltidsdryck
Hotell Holiday Inn Ashford-Central
Bra att veta Pass behövs, Valuta GBP
Svenska elkontakter passar ej
Tidsskillnad -1 timme
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Reseledare Maria Lyktberg

9 dagar

Norra England

15.980:-

Vi beger oss iväg på en riktig rundresa genom det norra England, och färdas genom en landsbygdsmiljö som lockat
oss skandinaver i årtionden. Under vårt reseäventyr upplever vi flera historiska platser och städer då vi bland annat
besöker York, Newcastle och Liverpool. Vi tar även en tur längst den brittiska järnvägen med ett klassiskt ångtåg,
samt njuter av ennaturskön båttur på Windermere i vackra Lake District.
Dag 4 York-Pickering-Whitby-Durham-Newcastle

Dag 1 Umeå-Manchester

Vi träffas på Umeå Airport för att tillsammans ta flyget via Arlanda och
påbörja vår spännande och innehållsrika rundresa genom norra England. Väl landade i Manchester tar vi in på vårt övernattningshotell
och avrundar kvällen med en god middag.

Dag 2 Manchester-York

Efter frukost beger vi oss vidare norrut mot vikingastaden York. Här
checkar vi in på vårt centralt belägna hotell för de kommande två
nätterna. Staden som grundades redan 71 e. Kr av romarna fick sedan namnet Jórvík av vikingarna, som lämnat avtryck vi tydligt finner
här idag. Sedan omkring år 1000 bär York sitt nuvarande namn, och
visar upp en fascinerande arkitektur och spännande historia. Vi får en
intressant guidad stadsrundtur och eftermiddagen spenderas efter
eget önskemål.

Dag 3 York

Idag fortsätter vi att upptäcka York. Staden har genom historien ofta
spelat en betydande roll i Storbritanniens historia, och en av de mest
välkända arkeologiska upptäckterna i modern tid hittar vi på det
populära och välbesökta Jorvik Viking Centre. Vi gör ett besök på muséet där vi genom de olika utställningarna får lära oss mer om såväl
Vikingarna som Englands historia. Efteråt finns tid till att fortsätta utforska staden på egen hand. Kanske lockar ett besök till någon av
stadens andra fascinerande sevärdheter, den mäktiga Katedralen, en
avkopplande stund vid floden Ouse? Eller spendera tiden med att
strosa runt längst stadens mysiga gator och gränder som kantas av
diverse shopping, pubar, caféer och restauranger.
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Det är dags att ta farväl av York och rulla vidare norrut igen. Vår färd
går till den lilla staden Pickering, och väl framme är det sedan dags
att stiga ombord på det välkända ångtåget som trafikerar North
Yorkshire Moors Railway. Vi åker genom vackra miljöer och genuin
engelsk landsbygd passeras innan vi når ändhållplatsen i Whitby, kustorten vi bland annat förknippar med Kapten James Cook, Dracula,
och den vackra klosterruinen. Från Whitby kliver vi åter på bussen för
att fortsätta resan till historiska Durham. I och omkring staden finns
välkända Durhams Unniversitet, samt världsarven Durhams slott och
Durhams katedral. Vi äter en god lunch tillsammans och sedan gör vi
ett besök i den praktfulla katedralen. Katedralen, som är upptagen
på Unescos världsarvslista, anses vara en av de bästa exemplaren på
en katedral i normandisk stil och visar bland annat 600-tals-helgonet
Cuthbert av Lindisfarnes reliker och till dessa relaterade skatter. Vi
hinner stifta lite bekantskap med Durham innan vi sedan tar bussen
ytterligare norrut till dagens slutdestination Newcastle. Väl framme
äter vi middag på vårt hotell där vi ska husera de kommande tre nätterna.

Dag 5 Newcastle upon Tyne

Efter frukost beger vi oss ut på en guidad stadsrundtur där vi får seoch lära oss mer om Newcastle, en av de största städerna i England.
Staden vid floden Tyne är känd för sitt medeltida slott, konstmuseum, vridbron Millenium och den mäktiga statyn Angel of the North.
Under turen passerar vi de främsta av stadens sevärdheter, och här
finner vi också vacker historisk arkitektur i en modern mix av nutidskonst. Efteråt har vi eftermiddagen och kvällen fri till att på egen
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hand upptäcka staden. Newcastle bjuder på flertalet museum som
berättar stadens spännande historia, ett stort utbud av shopping,
läckra restauranger, samt ett pulserande nöjesliv.

Dag 6 Newcastle-Lindisfarne

Idag känner vi historiens vingslag då vi åker på en utflykt till Lindisfarne som också kallas för Holy Island (den heliga ön), vilken vid ebb
(två gånger om dagen) är förbunden med det engelska nordöstra
fastlandet Northumberland. Klostret på ön grundades av Aidan av
Lindisfarne omkring år 635 e. Kr och blev en bas för kristendomen i
norra England. Skyddshelgonet, S:t Cuthbert, var först munk och sedan abbot i klostret, sedermera biskop av Durham. Det var på Lindisfarne den första dokumenterade attacken från vikingar i England
skedde, och klostret med dess omgivningar är även välkänt förekommande i antalet filmer och tv-serier. Tillsammans med vår guide vidgar vi våra vyer och lär oss mer om den fascinerande historien. Vi
avrundar vårt besök med en lunch innan vi återvänder till Newcastle.

Dag 7 Newcastle-Ambleside-Bowness-Liverpool

Vi lämnar Newcastle under morgonen och åker vidare med bussen
västerut. Strax utanför Newcastle, finnar man resterna av Hadrianus
muren som är en befäst mur byggd av romarna. Den 120 kilometer
långa muren korsar floder och klippor i den norra delen av den brittiska ön och kanske lyckas vi få en glimt av den då vi passerar? Vi färdas
genom de bergiga områdena i vackra Lake District , en av Englands
nationalparker, till det lilla samhället Ambleside. Där väntar en båt
som ska ta oss ut på Lake Windermere, landets största sjö. Ombord
så njuter vi av den fantastiska naturen och vyerna innan vi går iland i
orten Bowness . Vår buss möter oss där och tar oss vidare till en välsmakande lunch i härlig miljö. Mätta och belåtna åker vi sedan söderut
till hamn- musik- och fotbollsstaden Liverpool. Vi checkar in på vårt
centralt belägna hotell för de kommande två nätterna, middag äts på
egen hand och kvällen är fri för att uppleva stadens nöjesliv!

Dag 8 Liverpool

I staden vid floden Mersey s mynning, som även kan stoltsera med
titeln kulturhuvudstad, finns mycket att se och göra! Liverpool erbjuder unika sevärdheter, spännande evenemang, sport i världsklass,
samt ett stort utbud av varierande shopping, muséum och gallerier.
För att inte tala om det oöverträffade musikarvet! Under förmiddagen så åker vi på en guidad rundtur där vi får möjligheten att uppleva
mer av staden, med dess intressanta historia och nutid. Det är nästintill omöjligt att besöka Liverpool utan att springa på platser som
är förknippade med The Beatles. Bandets medlemmar John Lennon,
Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr föddes alla i Liverpool på 1940-talet och det var också här de upptäcktes i början av
1960-talet av Brian Epstein, i the Cavern Clubs källare där nästan alla
engelska band vid den tiden uppträdde. Efter vår rundtur gör vi därför självklart ett besök på det prisbelönta Beatlesmuséet, och sedan
har vi eftermiddagen och kvällen fri att spendera som önskas.

Dag 9 Hemresa

Vår resa i norra England går mot sitt slut och efter frukost beger vi oss
åter till flygplatsen för att styra kosan hemåt igen. Väl landade i Umeå
under eftermiddagen har vi sedan många händelserika resdagar och
fina minnen med oss i bagaget!
Avresedag 17/10 Sista bokningsdag 12/8
Tidtabell Samling på Umeå Airport 11.30
Flygtider 17/10 UME-ARN 12.50-13.50 ARN-MAN 16.20-17.50
25/10 MAN-ARN 09.45-13.05 ARN-UME 14.40-15.40
Ingår Flyg t/r, 8 övernattningar i dubbelrum, 8 frukost, 7 middag,
3 lunch, tågresa, entréer och utflykter enligt program, lokalguider,
bussresa, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 3.150:(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)

www.lindtour.se  090-14 14 87

23

Ring of Kerry Foto: Reinhard Pantke

Irland

8 dagar

14.180:-höjdpunkter i söder!

Fascinerande natur, vänliga och öppna människor, gott Guinnessöl, personliga hotell, fantastiska upplevelser av
kultur och historia -Irland har allt! Här väntar mängder av trevliga upplevelser och fantastiska vyer bakom varje
krök. Vi finner en stark känsla för religion och gaelisk tradition samt ett milt klimat med delvis subtropisk växtlighet. Under vår vistelse på den gröna ön bjuds vi på fantastiska naturupplevelser så som de storslagna vidderna i
Connemara, den vackra Galwaybukten. Vi ser de världsberömda klipporna vid Cliffs of Moher, vi åker på de vackra
vägarna längs Ring of Kerry , utforskar huvudstaden Dublin och naturligtvis blir det provsmakning av irländsk
whisky. Äventyret kan börja...
Dag 1 Umeå-Dublin-Galway

Avresa enligt tidtabell. Tidigt morgonflyg med SAS från Umeå till
Arlanda för planbyte till Dublin. Ankomst Dublins flygplats kl 11.35
(lokal tid). I ankomsthallen möter chaufför och vår mycket duktiga
guide, Eva Waard upp. Tillsammans går vi till bussen som väntar på
parkeringen. Transfer till staden Galway, resan tar ca 2 timmar. Under vägen gör vi ett besök på Kilbeggan Destilleri i den lilla byn med
samma namn. Rundturen här berättar dels om irländsk whiskeyhistoria och dels om livet på destilleriet när det fortfarande var i bruk. Här
finns ett lager för whiskeytunnor och här kan man se en riktig tunnbindare arbeta! Vi äter lunch och fortsätter sen vidare mot Galway.
Incheckning och fri tid fram till kvällens middag på hotellet.

Dag 2 Utflykt i Connemara

Efter frukost väntar en heldags-utflykt i det vackra landskapet Connemara. Vi får en insikt i livet på den irländska västkusten. Vi besöker
också vackra Kylemore Abbey, men först en stadsrundtur i Galway
som vi gör till fots. Då den gamla stadskärnan är väldigt liten och
full av smala och intressanta gränder att utforska så passar det bäst
med en promenad. Staden har medeltida drag och vid vissa ställen
kan man fortfarande se den gamla stadsmuren. Under rundturen
får vi se Lynch’s Castle, Eyre Square, Spanska arken och katedralen.
Galway fullkomligt svämmar över av intressanta byggnader och områden. Dessa härstammar från det kulturella och historiska arvet som
sträcker sig tillbaka till tidig kristendom. Under medeltiden regerades
Galway av 14 stammar. Namnet lever kvar än idag då den fortfarande
kallas stammarnas stad, City of the Tribes. Efter promenaden så går
bussen till Kylemore Abbey och Garden. Klostret är den äldsta benediktinska kyrkan i Irland. Nunnorna som bor här sedan 1920 har en
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lång historia som når tillbaka 340 år. Före nunnorna ägdes huset av
Mitchell Henry, en engelsk affärsman som blev förälskad i det fagra
landskapet här. Vi äter lunch och återvänder till Galway, där ges ledig
tid resten av eftermiddagen/kvällen.

Dag 3 Burren, Cliffs of Moher

Full irländsk frukost på hotellet innan vi checkar ut och lämnar Galway
för resa söderut längs med kusten och genom det spektakulära Burren som inte liknar något annat! Burrenområdet i County Clare är ett
fascinerande kalkstenslandskap av platåer och backar. Västra sidan
inkluderar de majestätiska Cliffs of Moher, Aran öarna och Connemaras stränder. Burren är en historisk och arkeologisk guldgruva. Här
finns mer än 90 megalitgravar, stendösar, ett keltiskt high-cross och
ett antal ringfort. Naturen i Burren är väldigt ovanlig, med arktiska,
alpina och medelhavsväxter blandade. Vi stannar till på vägen för
att beskåda de imponerande Cliffs of Moher – en av Irlands främsta
turistattraktioner. Klipporna sträcker sig 214 meter över Atlanten och
är 8 km långa. O’Briens torn står stolt och blickar över klipporna.
Från Cliffs of Moher kan man se Aranöarna, Galway vik, The Twelve
Pins, the Maum turk mountains i Connemara och Loop Head i söder.
Lunch på lämpligt ställe på vägen. Resan går vidare till Limerick där vi
checkar in på vårt hotell och sedan ges ledig tid i city. Övernattning
och middag på vårt hotell.

Dag 4 Utflykt Dinglehalvön

Efter frukost besöker vi idag en annan halvö vid Atlanten, Dinglehalvön. Det finns så många saker att se, göra, utforska och uppleva
på Dinglehalvön, från 2000 arkeologiska ställen till mer vandringsleder än du kan få plats med på ett helt år! Här finns även Fungie, en
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flasknosdelfin som har bott i öppningen till Dingle hamn sen 1984
och en bit längre bort lär man känna Blasketöarna. Ett av de mest
kända landmärkena vid Dinglehalvön är detta kapell som ligger vid
Gallarus slott. Kapellet är gjort helt i sten och påminner om en upp
och ner vänd båt. Olika datum har angivits för byggnaden av detta
kapell men en exakt arkeologisk artefakt kan ses på marken vid kapellet. Kapellet tas varsamt om hand av OPW. Ledig tid i Dingle för
shopping etc innan vi åker vidare runt det magiska Slea Head Drive.
Middag och övernattning på hotell i Killarney.

Dag 5 Utflykt Ring of Kerry

Frukost på hotellet. Idag åker vi runt den vackra kusten i sydvästra
Irland även kallat för The Ring of Kerry, som är en del av den mystiska
och oförstörda regionen av Irland som har att-raherat turister i flera
hundra år. The Ring of Kerry beskrivs ofta som en av de mest natursköna vägarna i Europa! Här finns några av Irlands vackraste stränder, urgamla arvegods såsom Iron Age Forts & Ogham stones, gamla
kloster och ett landskap som karvats ut av den senaste istiden. Vårt
första stopp är i byn Glenbeigh och dess torvmuseum. Här får vi veta
hur en sådan liten by fungerade under 1800-talet. Efter besöket finns
tid för morgonkaffe på Red Fox Inn pub eller varför inte smaka på
en Irish Coffee! Fårfarmaren Brendan Ferris ger en imponerande uppvisning av sina vallhundar och livet på en fårfarm. Den fascinerande
uppvisningen visar hur vallhundarns används i det dagliga arbetet
med fåren på gården. Det är otroligt hur enkelt det ser ut för Brendan att med hjälp av sina hundar lugnt samla ihop och föra in fåren i
sin fålla. Vi stannar och äter lunch på lämpligt ställe. Övernattning i
Killarney. Kvällen fri.

Dag 6 Killarney-Dublin

Frukost på hotellet. Vi börjar resan tillbaka till Irlands huvudstad med
stopp i Tipperary och ett besök till Rock of Cashel - en spektakulär
grupp av medeltida byggnader, högt uppe på en kalkstenskulle. Här
finns ett ovanligt runt torn, höga kors och ett romaneskt kapell, en
1200-tals gotisk katedral, ett slott från 1400-talet och den restaurerade prästhallen. Lunch på egen hand i Cashel. Efter lunchen fortsätter resan upp till Dublin. Vid ankomsten kör vi en stadstur där vi
bekantar oss med Dublins historia och den livliga nutiden. Vi besöker
bla huvudgatan O’Connell Street, det nya monumentet Spire of Dublin och huvudpostkontoret GPO, som förr i tiden var en viktig plats för
den irländska kampen om självständighet. Middag och övernattning
på vårt hotell i Dublin.

Dag 7 Fri dag i Dublin

Frukost på hotellet. Sen tillbringas dagen på egen hand. Det finns
mycket att göra i Dublin och två förslag är Irlands Nationella museum eller Jameson whiskey museum. Reseledare tipsar på plats om
vad att göra. Dublin har mycket att erbjuda. De främsta shoppinggatorna är Grafton Street söder om floden Liffey och Henry Street
norr om floden. Historieintresserade turister kan dyka in i Dublins
rika utbud och besöka Trinity College, Molly Mallonestatyn. I kväll
blir det avskedsmiddag på Johnnie Fox´s Pub som ligger i Glencullen
i Dublinbergen och är en av de mest berömda traditionella pubarna i
Irland och defenitivt den högst belägna. Här äter vi en 4-rätters middag som följs av irländsk musik, allt från traditionell folkmusik till ballader och sing-along-songs. Ett spektakulärt program med berömda
dansare. Övernattning på vårt hotell i Dublin.

Dag 8 Hemresa

Efter lite sovmorgon och frukost beger vi oss till flygplatsen. Vi säger
Slán Abhaile! Good Bye Ireland, för den här gången. Kl 12.15 avgår
vårt plan till Arlanda och vi är åter I Umeå 18.45 fyllda av upplevelser.

Avresedag 2/5

Sista bokningsdag 20/2

Tidtabell Samling Umeå Airport 05.30
Flygtider 2/5 UME-ARN 06.35-07.40 ARN-DBL 09.50-11.35
9/5 DBL-ARN 12.15-15.50 ARN-UME17.45-18.45
Ingår Flyg t/r, del i dubbelrum inkl irländsk frukost, 5 x middag,
utflykter enl program, show, svensktalande reseledare, turistbuss.
Tillkommer Enkelrum 1.450:- Måltidsdrycker
Bra att veta Valuta Euro , Giltigt pass behövs, Tidsskillnad -1 timme
Svenska elkontakter passar ej
Hotell 2-4/5 Harbour Hotel *** www.harbour.ie
4/5 Limerick Strand Hotel**** www.strandhotellimerick.ie
5-6/5 Holiday Inn Killarney*** www.holidayinnkillarney.com
7-9/5 Camden Court Hotel**** www.camdencourthotel.com
(Reservation för ev. valuta-/skattehöjningar)
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Skottland

5 dagar

13.680:-

-med MilitaryTattoo

Under vår vistelse besöker vi platser där några av Skottlands historiska händelser ägt rum. Vi bor i den gamla
staden Sterling där det platta låglandet möter det bergiga höglandet. Utmärkt läge för veckans utflykter som
bland annat går till Sterling Castle, Branklyn Garden och Scone Palace i Perth. Skottlands minsta whiskydestilleri,
där all produktion sker för hand. Och höjdpunkten är kanske den spektakulära militärorkesterföreställningen Military Tattoo i Edinburgh.
Dag 1 Umeå-Sterling

Avresa enligt tidtabell. Vi träffas på Umeå Airport för att lyfta mot
skyn och påbörja vårt spännande reseäventyr. Väl landade på Skotsk
mark åker vi sedan med transferbussen vidare västerut mot Sterling
och det bekväma och prisbelönta konferenshotellet som ska bli vårt
hem för några händelserika dagar. Efter incheckning och installation
väntar sedan en trevlig middag tillsammans i hotellets fina restaurang. En god natts sömn i de sköna sängarna och uppladdning inför
morgondagen.

Dag 2 Whisky & ölprovning

Efter en god hotellfrukost beger vi oss med bussen till den närliggande och historiska fästningen Stirling Castle. Slottet är ett av det
största och viktigaste, såväl historiskt som arkitektoniskt, i Skottland.
Stirling Castle är ett nationalmonument och ligger magnifikt beläget
på toppen av berget Castle Hill som tidigare var en vulkan. Flera
skotska kungar och drottningar har genom historien krönts i slottet,
slaget vid Bannockburn under det skotska frihetskriget utspelade sig
bredvid slottet som också varit ett mycket viktigt administrativt centrum. Idag erbjuder slottet oss besökare en fascinerande berättelse
och vandring genom historien. Efter den berikande rundvandringen
är det dags för vidare färd till rådsområdet Perth and Kinross med
den lilla orten Crieff. Där väntar oss en god lunch och rundvandring
på The Famous Grouse Experience. Vi ser- och lär oss mer om den traditionella tillverkningen av Whiskey, och bjuds sedan till provsmakning av de ädla dropparna. Efter besöket styr vi åter kosan tillbaka
mot Stirling, men innan vi når staden så stannar vi till för ännu ett
intressant besök på Bridge of Allan Brewery, ett genuint skotskt Öl-
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bryggeri. Även här får vi lära oss mer tillverkningen och hantverkets
traditioner, och naturligtvis njuta av en god smak och doftupplevelse. Glada landar vi sedan på vårt hotell, där en middag avrundar vår
dag tillsammans.

Dag 3 Edinburgh med Military Tattoo

Idag går turen till Skottlands politiska och kommersiella huvudort,
som även är den mest populära besöksstaden för turister med mycket att erbjuda. En härlig heldag i Edinburgh väntar oss! Väl framme
får vi en guidad tur genom en stad fylld av historiska byggnader och
minnesmärken, gallerier, museer, shopping av bästa slag och massor
av trevliga pubar och restauranger. Stadsbilden domineras av det imponerande Edinburgh Castle som reser sig över staden. Här uppifrån
har vi en vacker utsikt över såväl de gamla som de nya delarna av Edinburgh och slottet har varit residens för alla Skottlands kungar och
drottningar genom århundraden, vilka alla har satt sin prägel på byggnaderna. Idag är det en kobination av slott - och försvarsanläggning. Vi besöker slottet och ser de skottska kronjuvelerna. På vår rundtur i Edinburgh kommer vi också till Holyrood Palace, drottningens
residens i Skottland, till stadens inköpsgata Princes Street och till de
riktigt gamla delarna av staden. Lunch och eftermiddagen på egen
hand. Kanske en shoppingrunda på Princes Street, ett besök i Lady
Stair’s Housemuséet tillägnat diktarna Burns, Scott och Stevenson,
eller en promenad i den vackra botaniska trädgården? Framåt kvällen
äter vi en tidig middag och därefter är det dags för en av resans stora
höjdpunkter. Vi promenerar upp till borggården vid Edinburgh Castle
där Edinburgh Military Tattoo genomförs. Militärorkestrar uppträder
med säckpipor och trummor i en rad spektakulära musikstycken.
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The Royal Edinburgh Military Tattoo’
Dessa blandas med akrobatik och soloframträdanden. Med det upplysta slottet som kuliss blir detta ett minne för livet. Nöjda efter en
dag full av nya intryck åker vi sedan tillbaka till Stirling och önskar
god natt.

Dag 4 Perth, Pitlochry & Old Scone

Efter frukost beger vi oss iväg med bussen för ännu en spännande
dag att upptäcka Skottland. Vi åker mot Perth och första stoppet
blir vackra Branklyn Garden. Hela två hektar av magnifik grönska
breder ut sig över Kinnoull Hill med fantastisk utsikt över Perth.Den
fantastiska trädgården skapades av paret John och Dorothy Renton,
trädgårdsmästare och botaniker reser från hela världen för att besöka trädgården med dessblomstrande samlingar av Rhododendron,
Örter, Alpin flora, och trädgårdsplantor. Vidare går färden sedan
till orten Old Scone med stopp vid slottet Scone Palace. Slottet har
varit familjesätet för Lords of Scone sedan 1604, under medeltiden
bodde Skottlands kungar där då de var i Scone för att krönas, och
numera är det earlerna av Mansfields hem. I mer än femhundra år var
den största skatten i Scone Palace Sconestenen, på vilken de tidiga
skotska kungarna kröntes. Den förste som kröntes där var Robert the
Bruce 1306 och den siste, Karl II, då han tog emot den skotska kronan 1651. Edvard I tog stenen till Westminster Abbey 1296, och lät
tillverka kröningsstolen för att passa över den. Numera kan fina samlingar av möbler, keramik, elfenben och klockor ses i Scone Palace.
Trädgårdarna och markerna är också öppna för allmänheten.Här äter
vi också vår lunch. Men ny energi lämnar vi sedan Perth och ställer
in siktet mot Pitlochry. Vi stannar till vid Edradour whiskeydestilleri
beläget strax utanför staden, och bekantar oss med Skottlands minsta destilleri med anor från tidiga 1800-talet. Edraudor ruvar på en
spännande historia, traditioner, och gediget hantverk. Rundvandring
och provsmakning innan vi åker tillbaka till hotellet.

Dag 5 Hemresa

Med frukost i magen och väskorna packade är dags att stiga på transferbussen till flygplatsen, ta farväl av Skottland –för den här gången,
och vända tillbaka till Sverige och Umeå. Med många fina minnen
(och klirrande flaskor) i bagaget!

Avresedag 13/8 Sista bokningsdag 7/6
Tidtabell Samlig på Umeå flygplats 14.30
Flygtider 13/8 UME-ARN 15.50-16.50 ARN-EDI 19.00-20.15
17/8 EDI-ARN 10.30-13.45 ARN-UME 15.20-16.20
Ingår Flyg t/r, transfer, 4 övernattningar i dubbelrum, 4 frukost, 4
middag, 2 lunch, entréer och provningar enl program, lokalguide,
biljett till Military Tattoo, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 2100:- Måltidsdryck
Hotell Stirling Court Hotel
Bra att veta Pass behövs, Valuta GBP Tidsskillnad ingen
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Reseledare Maria Lyktberg

Schweiz med Glaciärexpressen

5 dagar

14.580:-

Belägen i den vackra dalgången i den schweiziska kantonen Graubünden ligger Europas högst belägna stad,
Davos. Ett populärt turistmål såväl sommar som vinter, där vi får njuta av dagar med boende omgiven av fantastisk
natur och hissnande höjder. Med utflykter som bland annat Guidad vandring i Davos med omnejd, Ostprovning
på ett genuint schweiziskt ysteri, och besök på blomster-ön Mainau. Vi bjuds även på en fascinerande tur genom
orörda landskap med vacker utsikt ombord på Glaciärexpressen, då vi färdas längst en av de mest berömda järnvägarna i världen!
Dag 1 Umeå-Davos

Vi samlas på Umeå flygplats för att påbörja vårt reseäventyr i den
schweiziska alpvärlden Via Arlanda tar vi oss vidare, och väl landade
på flygplatsen i Zürich tar vi sedan transferbussen till vackra Davos
och checkar in på vårt hotell. Davos är Europas högst belägna stad på
1560 meter över havet, med ett invånarantal på ca 10 000 personer.
Staden har en historia som kurort och skidort och förknippas även
med World Economic Forums årliga konferens. I Davos centrum finns
ett fint utbud av shopping i olika butiker, samt caféer, restauranger
och ett Casino. Skidsport dominerar staden under vintersäsongen,
och under resten av året lämpar sig omgivningarna väl för olika
typer av vattensport, vandring, cykling, ridning, eller skön avkoppling i orörd natur. Med fri tillgång till bergbanor, bussar, samt vissa
tågsträckor ser vi fram emot de kommande dagarnas upplevelser. En

gemensam middag på hotellet avrundar dagen.

Dag 2 Vandring i Davos
Vi startar dagen med en ordentlig frukost, och fulla av energi beger
vi oss sedan ut på en heldagsvandring i Davos tillsammans med vår
guide. Vandringen anpassas efter gruppen, och bekväma kläder och
skor rekommenderas!

Dag 3 Mainau

Ingen resa till Schweiz är komplett utan ost! I den nordöstra delen
av Schweiz, mellan Alpstein och Bodensjön, ligger Appenzell. Det är
ett naturskönt område präglat av böljande kullar, majestätiska berg
och frodiga betesmarker. Här, där traditioner har fortlevt i hundratals
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år, hittar man Appenzeller®-ostens hemland. Vi besöker Schaukäserei
Appenzeller där vi får en intressant guidad tur om ysteriprocessen
och bjuds även på provsmakning. Säg cheese! Vår färd går sedan
vidare till Bodensjön som delas mellan länderna Schweiz, Tyskland
och Österrike och är samtidigt de två sistnämnda ländernas största
sjö, den tredje största sjön i Centrala Europa. Klimatet i alplandskapet är milt och vattnets kvalitet gör att det duger som dricksvatten.
Sjöns stränder har delvis smaragdgrönt vatten vilket ger en medelhavskänsla. Runt sjön finns det många frukt- och vinodlingar samt
flera intressanta barockstäder. I Bodensjön ligger populära turistmålet Mainau, en 45 hektar stor ö som är en enda stor parkanläggning med odlingar, växthus, gräsmattor, trädgårdar och planteringar
av olika slag. Ön och dess slott, uppfört på 1740-talet, tillhörde länge
storhertigarna av Baden. Den ärvdes 1930 av Lennart Bernadotte. När
han tog över ön var såväl parken som slottet förfallna på grund av
bristande underhåll. Han inledde genast arbetet med att återställa
Mainau till dess forna glans. 1939-45 tvingades han och familjen, på
grund av det politiska läget i Tyskland, att vistas i Sverige. Efter kriget
fortsatte emellertid arbetet med att bygga upp Bodensjöområdets
idag största turistattraktion. Vi spenderar tiden i dessa natursköna
omgivningar efter eget önskemål, innan det sedan är dags att ta bussen tillbaka till hotellet.

Dag 4 Glaciärexpressen

Det är nu dags att stiga ombord på Glaciärexpressen och färdas en bit
längst en av världens mest berömda järnvägar. I världens långsammaste expresståg går vår resa från Chur till Andermatt, och under
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några timmar får vi en fantastisk naturupplevelse genom orörda
bergslandskap, glamorösa hälsohem, djupa raviner, broar och tunnlar. Tåget tar oss över Oberalppass på 2 044 meters höjd och uppe
bland molnen njuter vi av de vackra vyer som visas upp för oss i de
bekväma panoramavagnarna. Med vår transfer buss tar vi oss lätt
fram- och tillbaka mellan vårt hotell och de olika destinationerna.

Dag 5 Hemresa

Efter frukost är det dags att checka ut från vårt hotell och vinka Auf
Wiedersehen till Davos, för att ta transferbussen till flygplatsen och
påbörja vår hemresa. Flyget går via Arlanda, och sedan landar vi i
Umeå i kvällningen med många fina sommarminnen i bagaget!

Avresedag 29/6 Sista bokningsdag 15/3
Tidtabell Samlig på Umeå flygplats 11.30
Flygtider 29/6 UME-ARN 12.55-13.55 ARN-ZRH 16.15-18,40
3/7 ZRH-ARN 10.30-12.50 ARN-UME 17.55-18.55
Ingår Flyg t/r, transfer, 4 övernattningar i dubbelrum, 4 frukost,
4 middag, entréer och provningar enl program, vandringsguide,
Glaciärexpressen, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 650:- Måltidsdryck
Hotell Trumhotel Victoria, Davos
Bra att veta Pass behövs, Valuta Schweizisk franc
Tidsskillnad ingen
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Reseledare Maria Lyktberg

Dubrovnik

10 dagar

-med Montenegro & Mostar

14.280:-

Dubrovnik, Balkans vackraste stad, är en spännande blandning mellan nytt och gammalt. Här blir vi ett med vimlet
i gamla stans medeltida gränder och njuter av Adriatiska havets kristallklara vatten. Vi bor i staden som ligger längst ned i södra Kroatien och anses vara en av världens vackraste städer. Insprängd mellan två vikar, mot kala, grå
berg som står i effekfull kontrast till det blå havet. Under våra härliga resdagar gör vi även spännande utflykter till
närliggande Montenegro och Mostar. Vackra vyer i kombination med sol och salta bad väntar!
Dag 1 Umeå-Dubrovnik

Vi träffas på Umeå Airport för att tillsammans sätta oss på planet och
påbörja några dagar av spännande utflykter och skön avkoppling. Väl
landade på flygplatsen i Dubrovnik är det sedan dags att ta transferbussen till mysiga Mlini och installera oss på Hotel Astarea som ska
bli vårt hem under semesterdagarna. En gemensam middag sätter
guldkant på vår första kväll tillsammans.

Dag 2 Dubrovnik

Efter en god frukost åker vi in till vad som av många anses vara en
av Europas vackraste städer, till och med världens vackraste. Dubrovnik ligger beläget mellan två vikar, mellan de grå bergen och det
blå havet, och ger en effektfull kontrast i en stad där gammalt möter
nytt. I Dubrovniks gamla stad finner vi välbevarade kyrkor, palats och
befästningar, uppe på stadsmuren som omringar staden väntar en
magnifik utsikt och en promenad på muren är nästan ett måste! Vi
får en guidad stadsruntur längst gator och gränder, samt lär oss mer
om staden och dess historia. När vi sedan bekantat oss närmare med
Dubrovnik har vi egen tid att spendera i staden. Strosa längst den
marmorbeklädda huvudgatan Stradun, besöka gamla handelscentrat Luzaplatzen omgiven av några av stadens viktigaste byggnader,
shoppa i mysiga små butiker, samt äta och dricka gott på någon av
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alla de restauranger och caféer som kantar gränderna. Färja (eller lokalbuss) tillbaka till Mlini på egen hand.

Dag 3 Cavatat med Vinprovning

Den lilla orten Cavtat grundades av grekerna redan på 600-talet f.Kr
och historien berättar att det var stadens invånare som grundade Dubrovnik. Cavtat ligger allra lägst i söder av Kroatien, någon mil söder
om Dubrovnik och nära gränsen till grannlandet Montenegro. Staden
erbjuder en mix av allt det sköna som Medelhavet har att erbjuda.
Sol och bad, blandat med kulinariska matupplevelser, intressanta
sevärdheter och vackra vyer. Vi upptäcker staden på egen hand, äter
en god lunch, och sedan är det dags att bege oss vidare för besök på
en genuin kroatisk vingård. Vi får en guidad rundtur innan vi sedan
sätter oss ned för att njuta av de goda dropparna.

Dag 4 Fri dag
Dag 5 Ön Korcula med Vinprovning

Idag reser vi efter den pittoreska kustvägen längst Peljesachalvön,
fram till orten Ston. En ort även känd för ”den Kinesiska muren i Europa” – en 5,5 kilometer lång stenmur från 1300-talet. Vi passerar
vingårdar, saltverk och ostronodlingar tills vi kommer fram till Orebic,
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där vi sedan går ombord på en båt som ska ta oss ut till ön Korcula
och dess huvudstad med samma namn. Historiens vingslag i en stad
som är omgiven av en ringmur från 1200-talet, med vita vackra stenhus byggda i gotisk stil eller med inslag av renässans, samt troligen
den legendariske upptäcktsresande Marco Polos födelsestad. Vi får
en guidad rundtur i denna charmiga medeltidsstad med de främsta
sevärdheterna. Efteråt finns tid till att på egen hand strosa runt längst
gatorna och kanske besöka någon av de små souvenirbutikerna, de
mysiga krogarna, och njuta av en god lunch? Tillbaka på fastlandet
stannar vi sedan till för ett besök på en av halvöns många vingårdar
för guidning och provsmakning av de lokala vinerna, innan vi sedan
vänder tillbaka till hotellet.

Dag 6 Fri dag
Dag 7 Montenegro med Kotor och Budva

Nya äventyr stundar då vi efter frukost beger oss iväg för en heldag
med guidad bussresa genom grannlandet Montenegro! Landet bjuder på en sagolikt vacker natur, intressant historia och spännande
kultur. Vi färdas längst bukten och vårt första stopp blir staden Kotor,
belägen i en vacker vik, genomsyrad av tradition och historia med fantastiska vyer. Den gamla staden byggdes mellan 1100- och 1300-talet
och är upptagen på UNESCO:s världsarvslista, och den medeltida
arkitekturen med historiska monument fascinerar. Stadsmuren, som
har skyddat Kotor i decennier, är över fyra kilometer lång och leder
upp till fortet Saint Ivan. Färden går sedan vidare till rivieran och den
populära turistorten Budva. Vacker natur och turkosskimrande vatten
blandas med anrika byggnader, god mat och ett spännande nöjesliv.
Kärnan av Budva är den delen av staden som är över 2500 år gammal,
och bland annat så spelades delar ur filmen “Pippi på de sju haven” in
just här. Sveti Stefan är en halvö som tidigare var bebodd av pirater,
men idag ligger här ett stort lyxhotell och Casino. Många kändisar
har bott på Sveti Stefan genom åren, bland annat drottning Elizabeth, Liz Taylor och Jeremy Irons. Ön är bunden till fastlandet med
en liten bro och från Budva går det båtturer dit. Sveti Stefan är en av
Montenegros mest fotograferade platser. Vi får tid att strosar runt i de
smala gränderna och besöka någon av de små restaurangerna. I den
gamla staden finns all möjlig shopping, från traditionella hantverk till
exklusiva märken. Framåt kvällen beger vi oss åter över gränsen och
tillbaka till vårt hotell i Mlini igen.

Dag 8 Fri dag
Dag 9 Mostar med guidad tur

Idag är det dags att utforska ännu ett av Kroatiens grannländer, och
denna gång styr vi kosan norrut! Staden Mostar i Bosnien och Hercegovina är en av de mest spännande städerna på Balkanhalvön, och
har genom århundraden varit en mötesplats för olika kulturer och
religioner. Under vår bussresa passerar vi staden Neum och fortsätter sedan till den muromgärdade staden Počitelj, som tronar vackert
på bergssluttningen, och är ett bra exempel på orientalisk arkitektur.
Därefter fortsätter vi genom floddeltat Neretva till Mostar. I Mostar
går vi på en guidad stadsvandring och besöker den gamla stadsdelen
med den vackrabron, den färgstarka basaren och Tabačicamoskéen.
Det ges även tid att på egen hand upptäcka Mostar.

Dag 10 Hemresa

Efter en god frukost är det dags att lämna vårt semesterparadis och
ta flyget via Helsingfors tillbaka till Umeå.

Avresedag 24/5 Sista bokningsdag 18/3
Tidtabell Samlig på Umeå flygplats 10.30
Flygtider 24/5 UME-HEL 12.10-14.20, HEL-DUB 16.55-18.55
2/6 DUB-HEL 10.15-14.15, HEL-UME 15.50-16.00
Ingår Flyg t/r, 9 övernattningar i dubbelrum, 9 frukost, 9 middag,
buss, 2 vinprovningar, utflykter enligt program, lokalguider,
båttransfer, reseledare.
Enkelrumstillägg 2430:Hotell Hotel Astarea, Mlini
Bra att veta Pass behövs, Valuta Kroatiska kuna och Euro i
Montenegro
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Reseledare Maria Lyktberg

9 dagar

13.980:-

Slovenien

Följ med till natursköna Slovenien och rosornas hamn Portoroz! Slovenien är ett litet land, men med mycket att
erbjuda. En tredjedel av landet är skyddat som naturområde med grönskande skogar, bördig åkermark och rikt
djurliv. Lägg där till en rikedom av såväl stolta traditioner som diverse kulturella influenser och en varmt välkomnande gästfrihet. Läget mellan alpkedjorna i norr, slättlandet i öster, karstlandskapet i väster, och Adriatiska havet
i söder, erbjuder unika möjligheter att uppleva olika typer av klimat och natur med bara några timmars resväg
emellan. Vårt resmål Portoroz ligger vackert belägen med en fyra kilometer lång kuststräcka i det område som kallas Istrien och erbjuder allt som vi kan tänka oss att önska av semestern.
Dag 1 Umeå-Arlanda

Avresa enligt tidtabell. Vi flyger ner till Arlanda för övernattning och
middag på Clarion Hotell då vi har ett tidigt morgonplan att passa
nästa dag.

Dag 2 Arlanda-Venedig-Portoroz

Tillsammans tar vi flyget söderut till sagolika Slovenien! Då vi landar
i Venedig passar på vi att göra en guidad rundtur i kanalernas stad.
Sedan lutar vi oss tillbaka i bussen och åker genom vackra böljande
landskap över gränsen till Slovenien, där vi slutligen landar i rosornas
hamn Portoroz, den moderna och populära badorten vid Adriatiska
havet som ska bli vårt hem under semestern. Väl incheckade på vårt
hotell väntar nu några härliga dagar där vi får njuta av sol, bad, god
mat och dryck, samt spännande utflykter i detta mytomspunna land.
Alla rum har balkong med havsutsikt. Frukost och middagar serveras
på hotellet varje dag.

Dag 3 Vngårdsbesök

Förmiddagen är fri för att på egen hand upptäcka vårt resmål. Under
eftermiddagen gör vi ett besök på en slovensk vingård. Med kombinationen av den bördiga jorden, de frodiga kullarna, och medelhavets sol och vindar bjuder Slovenien med Istrien i spetsen på en lång
tradition av vinodling. Här får vi lär oss mer om de lokala druvorna
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Malvasia och Refosk, hur processen kring framställandet av vin går
till, samt avrundar vårt besök med att njuta av dessa utsökta droppar.

Dag 4 Ljubljana

Efter frukost väntar en heldags utflykt till Sloveniens huvudstad Ljubljana , en av Europas minsta huvudstäder, men med ett stort hjärta!
En gästvänlig atmosfär där gammalt möter nytt, en korsväg för olika
kulturer och människor genom historien. Det vackra slottet tornar
upp sig över en stad rik på kulturevenemang med många teatrar, museer och gallerier. Tillsammans med vår reseledare så tar vi en promenad i stadskärnan och passerar sevärdheter så som marknaden, den
berömda Drakbron och livfulla Prešeren torget. Efteråt finns tid på
egen hand för shopping, en vacker båttur på floden Ljubljanica, och
kanske en skön paus på någon av alla de uteserveringarna som samlas längst floden.

Dag 5 Fri dag
Dag 6 Postojna & Predjama

Magnifika naturfenomen finns det gott om i Slovenien, och vi beger
oss till landets överlägset mest besökta turistmål Postojnagrottan.
Grottan är den längsta i världen som är öppen för allmänheten med
ca 5,3 km att besöka. Med ett elektriskt tåg färdas vi in i berget och får
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sedan en guidad rundtur bland stalaktiter och stalagmiter i detta historiska och magiska grottlandskap. Det är ganska svalt i grottan och
den varma tröjan längst ned i packningen kommer nu väl till pass för
denna oförglömliga upplevelse! Endast mil utanför staden Postojna
hittar vi världens enda slott som byggts inuti en grottöppning. Ingen vet exakt när det fascinerande slottet byggdes, men det har varit
hem åt den mytomspunnen riddaren Erazem som för att skydda sig
från soldater byggde en hemlig tunnel som ledde från slottet, in i ett
angränsande grottsystem, och slutligen ut till en närliggande by. Under årens gång har Predjamaslottet byggts om och dess ägare varierat. Sedan andra världskriget är det nu ett populärt turistmål med
ett museum som berättar om slottet med dess historia. Fascinerande
arkitektur och en spännande resa i tiden!

Dag 7 Bled

Dagens utflykt går till den charmiga staden Bled som ligger alldeles
i närheten av Sloveniens stora nationalpark Triglav, i Juliska Alperna,
på den östra sidan av sjön med samma namn. Ute i sjöns smaragdgröna vatten ligger en liten ö med en vacker mytomspunnen medeltida kyrka. Högt över sjön ligger slottet som härstammar från
1600-talet. Ute på Slottsterrassen väntar en fantastisk utsikt över sjön
och ön. Det är inte konstigt att Bled blivit ett av Sloveniens absoluta
favoritresmål och avbildas flitigt på vykort och fotografier. Följ med
på en härlig heldagsutflykt för kanske är det här du tar din bästa semesterbild?

Dag 8 Fri dag
Dag 9 Hemresa

Det har blivit dags att ta farväl av vackra Portoroz, och med fina semesterminneni bagaget tar vi bussen till flygplatsen och påbörjar resan tillbaka till Umeå igen.

Fakta Portoroz

Utmärkta utflyktsmål som Venedig, Postojna, Bled samt huvudstaden Ljubljana ligger alla inom bekvämt räckhåll. Det finns gott
om trevliga restauranger och mysiga caféer att slå sig ned vid, eller
varför inte njuta av ett besök på något SPA?
En fin promenad väntar också längst den ca 2 km långa strandpromenaden som tar dig till den charmiga lilla medeltidsbyn Piran. Kvällslivet bjuder på både nattklubbar, pianobarer och dans till levande musik
på de olika hotellterrasserna, samt besök på det populära casinot för
den som önskar.

Avresedag 4/9 Sista bokningsdag 24/5
Tidtabell Samlig på Umeå flygplats
Flygtider 4/9 Meddelas senare UME-ARN
5/9 07.10-09.50 ARN-VENEDIG
12/9 10.20-12.50 VENEDIG-ARN ARN-UME
Ingår Flyg t/r, bussresor och utflykter enligt program, 8
övernattningar i dubbelrum, 8 frukost, 8 middag, lokalguide,
reseledare.
Tillkommer Enkelrum 1650:- Balkong mot havet 300:- / pers
Måltidsdryck
Hotell Hotel Riviera
Bra att veta Valuta Euro Pass eller EU-idkort behövs
Tidsskillnad ingen
(Reservation för ev valuta/skattehöjningar och mindre ändringar i programmet
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Reseledare Maria Lyktberg

Toscana

7 dagar

13.980:- Vin och vandring

Upptäck natursköna och vackra Toscana till fots! Våra vandringar går både på den toskanska landsbygden, och
även genom mer kuperade områden och dalar med grönskande natur. Under vandringsdagarna besöker vi även
vingårdar och en av höjdpunkterna blir Chiantiområdet med sina berömda viner. På vår resa får vi också uppleva
Toscanas huvudstad Florens med sin praktfulla arkitektur, sin historia och renässans i överflöd. En vandringsguide
följer med på våra turer som är av lätt till medelsvår karaktär. Vi går längs med mindre vägar, grusvägar och stigar i
ett varierat landskap utan stora höjdskillnader. Vandringarna ligger på 5-8 km och kombineras med trevliga pauser.
Dag 1 Umeå-Montecatini Terme

Avresa enligt tidtabell. Vi landar i La Bella Italia, och från Milano åker
vi sedan till provinsen Genua vid Medelhavskusten. I staden Rapallo,
en av Liguriens mest berömda badorter, tar vi lunchpaus och passar
på att strosa längs den vackra palmkantade strandpromenaden. Efter
åt fortsätter resan vidare längs Medelhavet, förbi de stora marmorbrotten i Carrara och Massa. Vid Viareggio lämnar vi kusten och färdas genom det Toskanska landskapet till den världskända kurorten
Montecatini Terme som blir vårt hem under vår vistelse. Staden är en
av Italiens förnämsta kurorter, och ligger vid foten av en kulle med
den historiska byn Montecatini Alto på toppen. Vi bekantar oss med
omgivningen och den som vill kan även ta den historiska bergbanan
upp till Montecatini Alto för att vandra längst kullerstensgatorna och
njuta av den fantastiska utsikten över det böljande landskapet. Middag äter vi tillsammans på hotellet.

Dag 2 Montecarlo

Efter en god frukost så är det dags att bege oss ut på resans första
vandring i Montecarloområdet. Montecarlo, med sitt stora fästningsverk från 1400-talet, är ett samhälle beläget 186 möh mellan Montecatini och Lucca samt känd för sitt vin Montecarlo D.O.C Längst det
vackra och kuperade landskapet vandrar vi längst ”vinvägen”, samt
besöker även en genuin Vingård för visning- och provsmakning av
gårdens fina vin och olivolja. Middag på egen hand ikväll.
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Dag 3 Chianti

Idag upplever vi Chiantiområdet då vi vandrar mellan Panzano in Chianti och Greve in Chianti. Området ligger söder om Florens, väster
om Autostrada del Sole, och här är förhållandena perfekta för odling av Chiantivinernas huvudsakliga druva Sangiovese. De finaste
Chiantivinerna, vilka uppskattas världen över, hittar vi här och de
känns igen på den svarta tuppen som pryder etiketterna. Längs vägen passerar vi både olivlundar och vinodlingar och stannar också till
på en vingård för en guidad rundtur med provsmakning av de ljuva
dropparna. Middag äter vi tillsammans på hotellet.

Dag 4 Florens

Efter frukost tar vi tåget till renässansens huvudstad Florens! Tillsammans med en svensktalande lokalguide beger vi oss ut på en
innehållsrik och intressant rundtur i den romantiska staden längst
pulserande gator, storslagna torg och magnifika byggnader. Santa
Maria del Fiore med sin imponerande kupol (Duomo), marmorstatyn
av David, konstmuseet Uffizierna, guldsmedernas bro Ponte Vecchio,
för att bara nämna några av de sevärdheter vi finner när vi vandrar
i Dantes, Leonardo da Vincis och Michelangelos fotspår... historiens
vingslag! Efteråt ges tid till att fortsätta upptäcka staden vidare på
egen hand. Vi tar sedan tåget tillbaka och njuter av en god middag
på hotellet.
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Dag 5 Buggiano

En liten bit utanför Montecatini Terme ligger orten Buggiano i vackra
omgivningar. Området är känt för sina citrusodlingar och här finns
också möjlighet att besöka någon av de vackra privata trädgårdarna.
Även här stannar vi för ett uppskattat besök på en genuin Italiensk
vingård. Middag äter vi på egen hand ikväll.

Dag 6 Garfagnana

Vår avslutande vandringsdag tar oss till Garfagnana, som också kallas ”den gröna lungan” då det är ett enastående grönt och frodigt
område, beläget i de Apuanska alperna. Vi vandrar genom den fascinerande Grotta del Vento, en av världens mest kända kalkstensgrottor, och förundras över de fantasifulla formationerna naturen
skapat. Kvällens middag äter vi tillsammans på hotellet.

Dag 7 Hemresa

Efter frukost så checkar vi ut från vårt hotell, tar transferbussen till Milano, och påbörjar resan tillbaka till Sverige igen. Arrivederci Italien!

Avresedag 11/5 Sista bokningsdag 1/3
Tidtabell Samlig på Umeå flygplats 06.15
Flygtider 11/5 UME-ARN 07.25-08.30 ARN-MILANO 09.20-12.00
17/5 MIL-ARN 13.00-15.40 ARN-UME
17.45-18.45
Ingår Flyg t/r, 6 övernattningar i dubbelrum, 6 frukost, transfer, 4
vandringsdagar med guide, vinprovningar mm enligt program,
lokalguide, entré, tåg till Florens t/r, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 900:Hotell Grand hotel Nizza et Suisse
Bra att veta Valuta Euro, Pass eller EU-idkort behövs

Montecatini Terme
Redan under romarriket byggdes termer vid källor vars vatten anses
kunna hjälpa vid problem med bland annat mage och lever. Staden
är känd för sina välgörande kurvattenkällor, sin hälso-turism, sina
vackra parker, och sin livliga atmosfär. På kullen ovanför höjer sig
den historiska staden Montecatini Alto, dit du lätt tar dig med bergbana. Under kvällarna samlas stadens invånare för att njuta av en
glass på Piazzan, eller bara promenera längst gatorna i solnedgången.
Grand Hotel Nizza är centralt beläget i vackra staden Montecatini
Therme, i hjärtat av Toscana, och erbjuder skön avkoppling och
välgörande behandlingar. Restaurangen är smakfullt inredd, och
ute vid den stora terrassen hittar du även hotellets pool. Rummen är
klassiskt inredda med digital-TV, minibar, luftkonditionering, hårtork
och gratis Wi-Fi.

(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Reseledare Eva Nehrer

Rom, Sorrentohalvön & Capri

8 dagar

14.680:-

En underbar resa till "la bella Italia", där vi upplever huvudstaden Rom och den ljuvliga Sorrentohalvön. Endast ett
par mil söder om Neapel skjuter den fantastiskt vackra Sorrentohalvön ut i Medelhavet. Halvön är mycket bergig
och har ett subtropiskt klimat som gör att citroner och apelsiner trivs, och här råder en evig grönska och praktfull
blomstertid året om. Runt halvön ligger många semesterorter som Sorrento, Amalfi, Positano och Maiori. Vi bor i
Sorrento, som är en av de äldsta och förnämsta semesterorterna i Italien, och gör intressanta utflykter under vår
vistelse.
Dag 1 Umeå-Rom-Sorrento

Avresa enligt tidtabell. Flyg med Norwegian från Umeå till Arlanda
för flygbyte vidare till Rom. Här möter vår buss upp för att ta oss
söderut till Sorrento som är en av de äldsta och förnämsta semesterorterna i Italien och här skall vi bo i tre nätter. I den gamla delen ringlar de trånga gränderna och här finns två hamnar och ett
stort utbud av tavernor och restauranger. Middag på vårt hotell.

Dag 2 Capri

Idag ska vi besöka Capri, ett namn som ger många trevliga associationer. Vi tar oss ned till hamnen där vår båt sedan avgår. Från hamnen
på Capri åker vi upp till Anacapri där vi besöker Axel Munthes otroligt
vackert belägna villa. Ett mycket spännande besök! Vi får sedan lite
tid att titta bland souvenirstånden längs vägen. Om vädret tillåter
kan den som vill göra en båttur in i Blå Grottan för att här uppleva
dess mycket fascinerande ljuseffekt. Vi åker tillbaka till huvudorten
Capri där vi gör en rundvandring och naturligtvis får se Capris symbol
–de bägge klipporna i havet. Vi tar sedan båten tillbaka till Sorrento.
Middag på egen hand.

Dag 3 Amalfikusten

Vi tar oss på slingrande, och underbart vackra vägar längs kusten via
Positano, en av flera pärlor. Detta var från början en liten fiskeby, men
är numera en stor turistort med vackra hus som klättrar på sluttningen. Vi fortsätter till Amalfi där vi gör ett längre uppehåll. Staden
klättrar med sina kyrkor, torn och hus på bergssidan och längst ned
ligger en liten hamn. De vita husen stöder sig delvis på varandra i
sluttningen. Sevärt är den storartade St Andreaskatedralen och Paradisklostret. Ett nöje är att bara vandra i gränderna och kanske sitta
ned på ett trevligt kafé. Vi äter ikväll en gemensam middag på Teatro
Tasso där vi även underhålls med Tarantellashow.

Dag 4 Sorrento-Rom

Dag 5 Rom

Frukost på hotellet . Idag står en guidad tur på programmet. En panoramatur genom ”den eviga staden” och det bjuds på en rad sevärdheter. Till Roms historiska platser och minnesmärken hör bl.a. Forum
Romanum, Capitoleum, Fontana di Trevi, Colosseum, Ängelsborgen –
Castello San Angelo, Spanska Trappan, Villa Borghese, Pantheon och
de stora katakomberna. Naturligtvis besöker vi Petersplatsen och Peterskyrkan under vår rundtur.

Dag 6 Vingård

Idag gör vi ett besök på den familjeägda vingården Casal Pilozzo högt
beläget strax utanför Rom. Här provar vi gårdens vin och äter lunch
bestående av kalla italienska delikatesser. På vägen tillbaka stannar vi
till i den mysiga staden Frascati som är ett populärt utflyktsmål från
Rom. Middag på egen hand.

Dag 7 Rom

Hela dagen är fri för egna strövtåg. Vi kan vandra runt och leva oss
in i miljön som blandar gammal historia med modern nutid. Kika in
i affärerna på Via del Corso, sitta på en servering nära Piazza Navona
med Emanuelsmonumentet eller studera det vackra folket över en
kopp kaffe på Via Veneto. Vår sista kväll avslutas med gemensam middag på en av de populära musikrestaurangerna där vi känner igen
många fina gamla låtar.

Dag 8 Hemresa

Efter frukost lämnar vi Sorrento.Under förmiddagen stannar vi för ett
besök i Pompeji. En lokalguide visar oss runt i denna ruinstad som begravdes i aska år 79. Det är en helt fantastisk utgrävning. Vi får bl.a. se
Vettibrödernas välbevarade hus, badanläggningar och arenor, samtvandra på de kullerstensbelagda gatorna. En av de första bakugnarna
kan vi också beskåda. Färden fortsätter och vi rundar vulkanen Vesu-
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vius och passerar sedan den kända storstaden Neapel. Längs vägen
ser vi vattenbufflar och här görs mycket reklam för mozzarellaosten
–den bästa sorten görs på just buffelmjölk. Mot eftermiddagen når vi
“den eviga staden” .

Efter frukost packar vi in vårt bagage i bussen och åker ut till flygplatsen för hemresa med Norwegian.
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Avresedag 3/10 Sista bokningsdag 1/7
Tidtabell Samling Umeå flygplats 07.45
Flygtider
3/10 09.55-10.55 UME-ARN 13.05-16.15 ARN-ROM
10/10 08.55-12.05 ROM-ARN 15.20-16.20 ARN-STO
Ingår Flyg Umeå-Sto-Rom t/r, buss, 7 övernattningar i dubbelrum,
7 frukost, 3 middag, vinprovning med kallskurna delikatesser,
lokalguider, utflykter enligt program, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 1.890:Hotell Hotel Conca Park, Sorrento, Grand Hotel Fleming, Rom
Bra att veta Pass eller EU-id kort behövs. Valuta Euro

Reservation för ev. valutahöjning och mindre ändringar i programmet

Reseledare
Lage Dahlqvist

10 dagar

Albir

-koppla av på den spanska Costa Blanca kusten!

10.980:-

Albir är platsen för dig som söker en avkopplande semester och som också vill ha havet, stranden och möjligheter
att göra utflykter. Albir ligger 7 mil norr om Alicante och 4 km norr om Benidorm, beläget på Costa Blancakusten.
Kusten är känd för de vita kustremsorna och stränderna. Här njuter vi av livets goda på fint hotell, av god mat,
trevliga utflykter och sköna promenader. Här finns också ett bra utbud av butiker, restauranger och nöjen. Det är
gångavstånd till det mesta, och vid stranden löper en fin promenad med många caféer, barer och restauranger.
Många skandinaver gillar att vistas här under vintern i längre perioder. Gillar du golf har du massor av bra banor att
välja mellan i Alicanteområdet.
Dag 1 Umeå-Albir

Utflykter under veckan

Avresa enligt tidtabell. Vi flyger med Norwegian från Umeå till Arlanda för planbyte vidare till Alicante. På flygplatsen väntar vår transferbuss för att ta oss till Albir och vårt hotell Albir Playa Hotel & Spa.
Resan dit tar ca 45 minuter. Efter incheckningen önskar vi god natt
och vi ses imorgon.

En dag åker vi till provinshuvudstaden Alicante som ligger mitt på
Costa Blanca i en bukt vid foten av ett berg, som kröns av ett slott från
1500-talet. Alicante är en gammal stad där såväl greker, romare och
morer bott under historiens gång. Vingården Wineyard Enrique
Mendoza Här får vi får en rundvisning och vinprovning.

Dag 2-9 Albir

Goda bussförbindelser i området och till Benidorm med sin shopping och stadskänsla tar du dig på bara 30 minuter. Vi rekommenderar också ett besök i den pittoreska lilla byn Altea som ligger nära
Albir. Det går också enkelt att resa in till Alicante, dit går det buss flera
gånger om dagen.

Under våra semesterdagar kopplar vi av och njuter av att bli up�passade och bortskämda. Vi badar, solar, promenerar och gör
utflykter i omgivningarna. Frukost och middag äter vi på hotellet. Mitt i Albir ligger den stora och fina stenstrand som det mesta
kretsar kring: Playa de Albir. Här kan du sola och bada samtidigt
som du har nära till allt som händer inne i centrum. Gillar du golf
har du massor av bra banor att välja mellan i Alicanteområdet och
för den som uppskattar kultur finns det även en hel del sevärdheter. Annars kan vi förstås nöja oss med att sitta ned på ett café eller en restaurang och bara njuta av en avkopplande semester.

Dag 10 Hemresa

Efter frukost ges lite fri tid innan det är dags att åka ut till flygplatsen
och styra kosan tillbaka till Umeå.

Avresedag 4/10
Sista bokningsdag 27/6
Tidtabell Samlig på Umeå flygplats 15.30
Flygtider 4/10 UME-ARN 16.50-17.55 ARN-ALC 20.00-23.55
13/10 ALC-ARN 15.30-19.20 ARN-UME 20.20-21.20
Ingår Flyg Umeå-Sto-Alicante t/r, transfer, 9 övernattningar i
dubbelrum, 9 frukost, 9 middag, 4-stjärnigt hotell, två utflykter,
reseledare.
Tillkommer Enkelrum 2450:Hotell Albir Playa Hotel & Spa****
Bra att veta Pass behövs, Valuta Euro
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Reseledare Caroline Chamat

10 dagar

13.780:-

Madrid & Mallorca

Varför inte slå två spanska flugor i en smäll, och hänga med oss på en resa där vi kombinerar två av Spaniens hetaste resmål! Din resa fylls av kultur och shopping, eldig flamenco, traditionella tapas och goda riojaviner. Den livfulla
huvudstaden Madrid, Spaniens hjärta, lockar med sevärdheter som de populära torgen Plaza Mayor och Puerta
del Sol, kungliga palatset Palacio Real,det gamla egyptiska templet Templo de Bedod, samt gatan Gran Via kantad
av diverse butiker, restauranger och caféer. I solsäkra paradiset Mallorca njuter vi av den vackra och variationsrika
naturen, som i tusentals år har förtrolla besökare från hela världen, och vi besöker även huvudstaden Palma och tar
del av den härliga kosmopolitiska atmosfären. Vårt hotell ligger direkt på Magaluf strand och alla rum med havsutsikt. En resa där vi blandar smaken av världsstadens pulserande livsrytm, tillsammans med lata dagar på stranden!
Dag 1 Umeå - Madrid

Vi samlas på Umeå Airport. Kl 16.50 avgår vårt flyg med Norwegian
som tar oss ned till Arlanda. I Sky city möter vår reseledare oss och tillsammans flyger vi vidare raka vägen till den spanska huvudstaden.
Transfer till hotellet, och efter incheckning säger vi godnatt och vi ses
imorgon.

Dag 2 Stadsrundtur

Efter frukost väntar en intressant stadsrundtur med svensktalande
lokalguide. Från bussen ser vi det imponerande Prado museet, vi kör
på stadens obestridliga huvudgata Calle Gran Via som slutar vid Plaza
de España. Vi ser många av stadens över 50.000 affärer. Madrids medelpunkt är det livliga torget Puerta del Sol där många historiska händelser har utspelats. I det gamla Madrid ståtar det kungliga slottet,
Palacio Real, som tog 26 år att färdigställa. Vi lunchar på egen hand
och har resten av eftermiddagen fri för egna aktiviteter. På vårt hotell
finns en underbar solterrass med jacuzzi på taket och som bjuder på
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en härlig utsikt över södra Madrid. Hotellet är beläget i gamla stan,
nära metro, torgen Puerta del Sol och Plaza Mayor som är något man
bör uppleva. Härifrån tar man sig lätt vidare till många sevärdheter.
Bara en promenad i detta område är en ren underhållning. Genom att
hålla ögonen både framåt och uppåt kan vi skåda många historiska
byggnader som är konstverk i sig med de prydda taken och mäktiga
statyer. På kvällen äter vi en gemensam middag på hotellet. (F/M).

Dag 3 Segovia

Efter frukost åker vi med svensktalande lokalguide på en dagsutflykt
till den gamla staden Segovia, magnifikt belägen högt upp på en
klippa. Här finns Spaniens mest välbevarade moriska borg som är så
autentiskt att det sägs att Walt Disney använde den som förebild när
han ritade sina sagoslott. Här finns också en enorm gotisk katedral
och en romersk akvedukt som byggdes för att förse staden med vatten. Runt om tornar bergen upp sig, ibland täckta av snö. Här får vi lite
egen tid för att luncha och se oss om. På hemvägen gör vi ett besök
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i ”de stupades dal” Valle de los Caidos, ett jättelikt monument som
byggdes mellan 1940 och 1958 till minne av de stupade soldaterna
under Spanska inbördeskriget. Här ligger Franco begravd. Vi gör även
ett stopp i klosterslottet El Escoria innan vi är tillbaka i Madrid. (F/M).

Dag 4 Madrid-Mallorca

Förmiddagen fri fram till vår transferbuss avgår. Det har blivit dags
att lämna fastlandet för semesterparadiset Mallorca. Kl 13.30 går vårt
flyg och ankommer till Palma flygplats kl 15.00. Här väntar vår transferbuss för att ta oss till Magaluf och vårt hotell Hotell Flamboyan
Caribe, som har bästa tänkbara läge mitt på stranden. Restauranger,
barer och butiker i omgivningarna bäddar för en fin semester och vi
har alla rum med havsutsikt. Här njuter vi av livets goda kombinerat
med intressanta utflykter. Mallorca har verkligen en sevärdhet för alla
smaker och intressen. Människor har bott här i alla tider och det finns
gott om lämningar från både bronsåldern, romartiden och morernas tid fram till nutid. Mallorca är en mycket vacker ö och har många
naturresevat, vissa är mycket popuära bland fågelskådare och andra
naturreservat skyddas för sin unika flora och fauna. Ön är fullt av
gamla slott, fästningar, kloster och kyrkor som alla har en spännande
historia att berätta. Tänk bara vilket praktbygge katedralen La Seu i
Palma de Mallorca är. Frukost och middagar på hotellet varje dag.

Dag 5 Fri dag
Dag 6 Palma

Efter en ordentlig frukost beger vi oss iväg för en dag i Palma. Vår lokalguide visar oss runt i denna underbara stad. Vi passar på att besöka
Palma de Mallorcas kända och storslagna katedral, som i folkmun kallas La Seo. Glöm inte att besöka katedralens skattkammare med många ovärderliga klenoder. Det kommer även att finnas tid för shopping
och egen tid i staden. Öns kända huvudstad är och har alltid varit en
metropol som lockar studenter, gästarbetare, immigranter och inte
minst turister från hela världen. Dess behändiga storlek gör det lätt
att ta del av alla fascinerade motsatser och kontraster. Den storslagna
shoppingen, den goda maten och den härliga kosmopolitiska atmosfären finns alltid inom nära avstånd och i Palmas citykärna är det aldrig många steg till närmaste bar eller kafé.

Dag 7 Fri dag
Dag 8 Valldemossa & Sóller

Efter en tidig frukost startar dagens äventyr, en utflyktsdag till Puerto
de Sóller och Valldemossa. Kl. 09.00 avgår bussen med vår lokalguide
som tar oss den korta resan till hamnen i Sóller. Sóllerdalen eller även
kallad, ”den gyllene dalen” beskrivs ofta som en gryta med mynningen mot havet. Det beror på att bergskedjan Serra de Tramuntana
som helt omfamnar denna frodiga dalgång. Ett stort favoritresmål
för folk från hela världen, tack vare den speciella miljön och den
spännande arkitekturen. Bergsbyn Valldemossa är en av de vackraste
byarna på Mallorca, och ligger inramad av höga berg, djupa dalar och
en grönskande natur. En mysigare och mer pittoreskt plats än Valldemossa är svårt att hitta, med smala och slingriga stengator, husen är
byggda i ljus sten med keramiska tavlor inmurade och överallt grönskande vackra träd och blommor. Landmärket som attraherar tusentals turister varje år är klostret från 1200-talet och Chopeinmuseet.

Dag 9 Fri dag
Dag 10 Hemfärd

De har blivit dags att ta adjö och tacka för oss. Busstransfer från hotellet till Palma flygplats. Sedan tar vi flyget tillbaka till Umeå.

Avresedag 10/5 Sista bokningsdag 1/2
Tidtabell Samlig Umeå Airport 15.30
Flygtider
10/5 16.50-17.50 UME-ARN 19.20-23.10 ARN-MAD
13/5 13.25-14.55 MAD-PALMA
19/5 11.00- 14.40 MAD-ARN 17.25-18.25 ARN-UME
Ingår Flyg t/r, transfers, del i dubbelrum inkl frukost & middag,
utflykter enl program, lokalguide, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 1970:- Måltidsdrycker
Hotell Hotel Ganivet, Madrid, Hotel Flamboyan Caribe, Magaluf
Bra att veta Valuta Euro Pass eller EU-idkort behövs
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Reseledare Lage Dahlqvist

Långsemester i Andalusien

16 dagar

15.880:-

Vistas i ett varmare klimat, upplev ett nytt land, slipp städ och matlagning. Sitt istället vid poolen och koppla av, ta
långa promenader, och upplev spännande utflykter med Lind Tours resa till underbara Andalusien och den Spanska solkusten Costa del Sol! Vi bor i den klassiska semesterorten Torremolinos och varvar sol och bad med utflykter
till juvelen Sevilla, den brittiska kronkolonin Gibraltar och sagolika Alhambra vid drömmarnas Granada.
Dag 1 Umeå-Torremolinos

Avresa enligt tidtabell. Vår reseledare möter upp på Umeå flygplats
där ni med Norwegian flyger Umeå-Arlanda-Malaga. Chartrad transfer tar oss den korta sträckan till Torremolinos strax söder om Malaga
och till vårt fyrstjärniga hotell Sol Don Pedro som blir vårt hem under
hela vistelsen. Frukost och middagar på hotellet.

Dag 2 Fri dag
Dag 3 Granada 138 km /väg

Heldagsutflykt till Granada med Alhambra som byggdes av morerna
för att skapa ett paradis på jorden. Alhambra, som blev morernas
sista fäste i Spanien, är byggt på en hög klippa ovanför Granada. Vi
besöker Generalife med sina trädgårdsanläggningar. Här är det lätt
att bli hänförd av Generalifes många fontäner, dammar, pelar rader
och paviljonger. Vi gör även ett besök i de moriska palatsen. Här ser
vi bland annat Lejongården där den berömda fontänen med lejonstatyer finns. Efter rundvandringen finns tid för lunch innan vi vänder
hemåt.

Dag 7 Gibraltar

Gibraltar är ett litet stycke England i Spanien med bobbies, pubar och
engelsk mat. Kolonin ligger på en klipphalvö och är sedan 1704 en
brittisk flottbas. Vi utforskar Gibraltar med en rundtur i minibussar.
Vi startar med en färd till Europa Point. Detta är Gibraltars sydligaste
spets. Här gör vi ett fotostopp och vid klart väder är det möjligt att se
Afrikas kust och de marockanska Rifbergen. Vi kör sedan vidare upp
till St. Michael’s Cave. Här gör vi ett kort besök i droppstensgrottorna
där det exempelvis finns en konsertlokal. Utanför grottorna träffar vi
även makakerapor som lever vilt på Gibraltar. Väl i centrum ges det
fri tid för lunch och skattefri shopping. Under eftermiddagen reser vi
tillbaka till Torremolinos.

Dag 8-15 Fria dagar
Dag 16 Hemresa

Så har det då blivit dags att åka hem. Med trevliga minnen i bagaget
åker vi till Malaga flygplats där planet väntar på att ta oss hem till
svalare breddgrader.

Dag 4 Fri dag
Dag 5 Sevilla 210 km/väg

Heldagsutflykt till romantiska Sevilla -Andalusiens huvudstad och
även Don Juans och Carmens stad. Sevilla har spår från romarriket
och är känd för sin andalusiska kultur. Här är flamenco och tjurfäktning en viktig del av det vardagliga livet. Staden har arrangerat två
världsutställningar, både 1929 och 1992. Sevilla har ett elegant centrum som domineras av den stora katedralen, vilken är Spaniens
största och den tredje största i världen. Pampig arkitektur och många
sevärdheter. Guidningen sker både med buss och till fots.

Dag 6 Ledig dag
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Avresedag 14/3
Tidtabell Samling på Umeå airport 08.45.
Flygtider 14/3 09.50-10.55 UME-ARN 11.45-16.00 ARN- AGP
29/3 11.10-15.20 AGP- ARN 7.25-18.25 ARN-UME
Ingår Flyg Umeå-Arl-Malaga t/r med Norwegian, transfer, del i dubbelrum på fyrstjärnigt hotell inkl frukost & middag, utflykter enligt
program, lokalguider, reseledare.
Tillkommer Enkelrumstillägg 4170:Hotell Sol Don Pedro**** Torremolinos.
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Reseledare Roger Öquist

7 dagar

New York & Washington

21.980:-

Städernas stad -New York och huvudstaden Washington D.C . Dessa populära storstäder visar sig från sina bästa
sidor under våren. Med blommande körsbärsträd är det en fröjd att promenera i de berömda parkerna och längs
välputsade gator och avenyer. I “The Big Apple” bor vi ett stenkast från Times Square och Broadway. I Washington
DC bor vi i den sofistikerade stadsdelen Georgtown. Resan bjuder på intressanta runturer och besök kombinerat
med tid för egna aktiviteter. Reseledare, Roger Öquist har arbetat som professionell reseledare med USA som specialitet ända sedan 1980-talet. Han kan “sitt” Amerika utan och visar det gärna för oss!
Dag 1 Umeå-Arlanda-New York

Avresa enligt tidtabell. Vi flyger med SAS från Umeå till Arlanda och
vidare med samma bolag till New York. Under den 8 1/2 timmar långa
flygresan bjuds vi på mat och dryck. Du har även möjlighet att titta
på film eller lyssna på musik under flygningen. Efter pass- och tullformaliteter åker vi direkt till Manhattan och checkar in på Hotel Edison.
Här bor vi i tre nätter.

Dag 2 New York

Denna dag gör vi en fyra timmars sightseeingtur i Downtown på Manhattan, där vi bland annat passerar Rockefeller Plaza, Time Square,
sneddar över Broadway ner mot Empire State Building och kommer
ner till Ground Zero där vi tittar på det nya 546 meter höga Freedom
Tower. Vidare ner till Battery Park där vi skymtar Frihetsgudinnan.
Varför inte ta en båttur för att se Frihetsgudinnan på närmare håll och
även få en magnifik utsikt över Manhattans Skyline? Därefter åker vi
upp till Rockefeller Plaza och besöker toppen på en av skyskraporna.
Eftermiddagen fri tills vi på aftonen ses för en gemensam middag.

Dag 3 New York

Dagen börjar med ett besök på Förenta Nationerna. Sedan åker vi
norrut och stannar till vid Metropolitan Operan innan vi tar oss in i
Harlem. Givetvis besöker vi den enorma Katedralen St. John the
Devine som ligger på gränsen in till Harlem. Vi promenerar på 125:e
gatan och tittar på Walk of Fame där många av de stora berömdheterna har blivit ihågkomna. Åter mot centrala Manhattan passerar vi
Guggenheim och Metropolitan museum. Eftermiddagen och kvällen
fri.

Dag 4 Till Washington D.C

Kl 08.00 lämnar vi New York med buss mot Washington D.C. Vi kör
genom New Jersey, som ligger i utkanten av delstaten Pennsylvania,
men vårt stopp blir, för oss svenskar, i den kända delstaten Delaware.
Vi kör över Delawarefloden där en gång fartygen Kalmar Nyckel och
Fågel Grip kom inseglande med huvudparten av de Svenska kolonis-

terna till Nya Sverige. Året var 1638. Vi bor i stadsdelen Georgetown
som är Washingtons äldsta stadsdel och ett av de områden som är
mest “inne” , mest sofistikerat och det är här allt händer på kvällen. Vi
äter gemensam middag i Georgtown. Sedan åker vi en illuminationstur som är ett måste.

Dag 5 Washington D.C

Idag upplever vi Amerikas vackra huvudstad Washington D.C. Här
finns många enorma monument, vi ser bl a LincolnMonumentet, Jeffersson Monumentet. Fordteatern där Abraham Lincoln sköts. Vi tittar
på Vita Huset, besöker Capitolium och självklart besöker vi också Air
& Space muséet där du kan se Apollo 11 och originalutrustning från
månlandningen 1969. Sedan tillbaka till Georgetown.

Dag 6 Washington D.C

Denna dag spenderar vi fritt fram till tidig eftermiddag då vi åker ut
till flygplatsen. Washington DC har mycket att erbjuda, här finns tex
flera intressanta museér. Roger tipsar gärna! Hemresan går med SAS
via Köpenhamn och Arlanda. Mat serveras ombord på flyget.

Dag 7 Hemkomsten

Med många oförglömliga upplevelser landar vi i Umeå runt lunchtid.

Avresedatum 27/4

Sista bokningsdag 27/1

Tidtabell Samling Umeå Airport 08.00
Flygtider 27/4 UME-ARN 09.45-10.45, ARN-N.Y 12.25-14.55
2/5 W.TON-KPH 17.15-07.15, 3/5 KPH-ARN-UME 09.00- -12.25
Ingår Flyg t/r med SAS, transfers, 5 övernattningar i dubbelrum,
5 frukost, 2 middagar, lokalguide, bussresor, reseledare, dricks till
chauffören.
Tillägg Enkelrum 6.400:- ESTA inresetillstånd 14 USD
Bra att veta Tidsskillnad -6 timmar, Valuta USD
Hotel Hotel Edison, New York Georgtown Suites, Washington
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Reseledare Roger Öquist

13 dagar

Kalifornien med kryssning

33.480:-

På den här innehållsrika resan får vi uppleva de kända platserna längs Kaliforniens vackra kust på ett lite annorlunda sätt! Resan börjar med två dagar i Scottsdale, Arizona, för lite avkoppling efter den långa flygningen. Vi
upplever Grand Canyon och Las Vegas. Kryssningen startar och avslutas i Los Angeles där vi ser stjärnornas Hollywood, lyxiga Beverly Hills, Santa Monica, Malibu och annat “must see” i änglarnas stad. Vi stiger sedan ombord
på Princess Cruises fina fartyg Ruby Princess, och ger oss ut på en 7-nätters kryssning längs med Kaliforniens kust.
Under veckan besöker vi San Francisco, Santa Barbara, San Diego och Ensenada, Mexiko.

Dag 1 Umeå-LA-Scottsdale

Dag 4 Las Vegas

Avresa enligt tidtabell. Vi flyger med SAS Umeå-Arlanda-Los Angeles.
Ombord bjuds vi på lunch samt mellanmål. Vi har även möjlighet att
titta på film eller lyssna på musik under flygningen. Efter pass- och
tullformaliteter i LA byter vi plan en sista gång för att ta oss till Phoenix. Vårt mål heter Scottsdale, en faschionabel rekreationsort strax
utanför själva Phoenix. Här stannar vi i två nätter.

Vi fortsätter vår bussresa och dagens resmål är en helt annorlunda
sevärdhet utslängt i Nevadaöknen -Las Vegas. Vi kör en bit på klassiska Route 66 och stannar sedan i Kingman för lunch. Sedan väntar en
av världens mäktigaste dammanläggningar, Hoverdamm, vid Lake
Mead. Vårt hotell ligger på Las Vegas paradgata, The Strip, kantad
med hotell och casinon. Övernattning på kända Bally´s Hotel.

Dag 2 Scottsdale

Dag 5 Los Angeles

Under förmiddagen kopplar vi av, solar, badar och njuter av Arizonas
klimat och laddar Batterierna. Arizona är solsäkert och hotellet har
en skön pool att svalka av sig i. Vi tittar också närmare på de vackra
omgivningarna, och på Paradise Vally med sina ståtliga hem. I kväll
äter vi en middag i sann westernstil.

Efter frukost checkar vi ut och reser västerut med buss genom öknen.
På vägen stannar vi till i Barstow. Här finns ett shoppingcenter med
bra priser på märkesvaror samt möjlighet att äta lunch på egen hand.
Färden fortsätter sen till Long Beach, beläget 4 mil söder om Los Angeles som blir vårt hem i natt.

Dag 3 Grand Canyon

Dag 6 Los Angeles – ombordstigning på m/s RUBY PRINCESS

Tidig morgon tar vi vår buss för en tvådagarstur genom ett av Amerikas mest fascinerande landskap. Vi kör genom karga ökenområden
och stannar i Sedona med sina röda bergformationer för lunch.
Lagom till solnedgången når vi Grand Canyon, som av amerikanarna
kallas för ”världens åttonde underverk” och är en av världens mest
kända nationalparker. Vi upplever ett sceneri som naturen själv
skapat under miljoner år genom regn, is, värme och kyla. Här bor vi
på Holiday Inn Express.
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En guidad rundtur i LA innan vi styr mot nästa äventyr –kryssningen. Vi åker till hamnen i San Pedro där Ruby Princess väntar på oss.
Vi checkar in och gör oss hemmastadda i våra hytter innan vi äter
vår första lunch ombord. Fartyget seglar iväg kl 16:00 och nu är det
bara att njuta av härliga dagar med kryssning längs den Kalifoniska
kusten. Ruby Princess består av hela 19 våningar och har ett stort
utbud av aktiviteter och restauranger, det serveras allt från pizza till
finaste gourmet. SPA och fitnessavdelningen bjuder på sköna behan-
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dlingar eller svettiga gympass. I casinot kan vi prova lyckan, i teatern
se förstaklassiga shower och i någon av de många barerna prova dagens drink innan vi tar en sväng på dansgolvet. Eller vad sägs om
utomhusbio? Ja, det är ingen risk att bli uttråkad! Fina middagar
serveras varje kväll och vi sitter vid samma bord under hela resan.

Dag 6-12 Kryssning

Kryssning Los Angeles - San Francisco - Santa Barbara - San Diego Ensenada, Mexiko - Los Angeles (San Pedro) Trevligt och bekvämt semesterliv ombord varvat med spännande besök och utflykter(bokas
och betalas ombord) i Kaliforniens mest populära städer. Väl ombord
njuter vi av sol och härliga vyer från soldäck. Vi bor bekvämt i fina hytter, har tillgång till underhållning i massor och förstås god mat och
dryck! Från hamnen i Los Angeles kryssar vi norrut och första stopp
blir San Francisco. Här får vi en heldag för att utforska denna vackra
och omåttligt populära stad. Nästa hamn är charmiga Monterey,
strax söder om San Francisco, och bl.a. känt för sitt fina Akvarium och
trevliga Cannery Row, de gamla konservfabrikerna som idag inhyser
butiker och restauranger. Vi kryssar vidare söderut och gör ett besök
i San Diego som ligger längst söderut i Kalifornien på gränsen till
Mexiko. San Diego har ett berömt zoo, långa stränder och en trevlig
stadskärna –Gaslamp Quarter. Efter stoppet i San Diego är det mycket nära till nästa hamn, Ensenada i Mexiko. Här finns möjlighet att
uppleva mexikansk kultur, mat och dryck och vi kan njuta på någon
av de fina stränderna. Efter vår vecka ombord återvänder vi till Los
Angeles för flygresa hem.

Dag 12 Hemresa

Vi äter frukost och säger goodbye till Ruby Princess innan det är dags
att stiga iland i San Pedro. Vi hinner med ytterligare utflykter i soldränkta Los Angeles innan vi tar oss till flygplatsen. Kvällens middag
äter vi ombord på planet.

Dag 13 Hemkomst

Frukost serveras ombord innan vi ankommer till Arlanda för byte
av flygplan och vidare resa tillbaka till Umeåigen efter ett riktigt reseäventyr!

Avresedag 2/10
Sista bokningsdag 28/6
Tidtabell Samling Umeå Airport 05.00
Flygtider 2/10 UME-ARN-LA-Phoenix 06.30-12.15-17.45
14/10 LA-ARN-UME 14.15-12.35 (ank Umeå 15/10)
Ingår Flyg t/r med British Airways, del i dubbelrum inkl frukost,t
ransfers, lokalguide, entré, kryssning 7 nätter i utsides balkonghytt
inkl helpension, skatter, dricks, reseledare, dricks till chauffören.
Tillägg Enkelrum/balkonghytt 12,390:- ESTA 14 USD
Bra att veta Tidsskillnad -6 timmar, Valuta USD
Svenska medborgare behöver inget visum för inresa i USA. Dock är
det obligatoriskt att ansöka om ett godkännande för inresa. Detta
görs elektroniskt senast fyra dagar innan avresa. Ansökan kostar 14
dollar per person. Ett par veckor före avresa får ni information hemskickad om hur ni fyller i ansökan.
Passet måste vara giltigt över resan. Sverige är undantagna från
regeln om krav på 6 månaders giltighet efter resan.
Hotel Hilton Scottsdale Resort & Villas, Holiday Inn Express & Suites
Grand Canyon, Bally´s Las Vegas, Courtyard Long Beach Downtown

KRYSSNINGSRUTT		
7/10
Los Angeles 		
8/10
Till havs
9/10
San Francisco
10/10
Monterey		
11/10
Till havs
12/10
San Diego		
13/10
Ensenada, Mexico		
14/10
Los Angeles		

(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet.
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13 dagar

Karibienkryssning & Miami

Prel prisidé

29.780:-

-med Key West, Puerto Costa Maya och Cozumel i Mexico, Grand Cayman
Fly höst-och vintermörkret och ladda batterierna med en underbar resa till Florida och Karibien! Vi inleder resan
med tre nätter i Miami, där vi varvar trevliga utflykter med sol och bad. Vi gör en sightseeingtur med hjulångare
på Fort Lauderdales kanalsystem och besöker träskmarkerna i Everglades. Därefter väntar en fantastiska 8-dagars
kryssning med lyxiga Celebrity Equinox där vi alla bor i balkonghytter, njuter av god mat och dryck, shower med
underhållning i världsklass, samt spännande destinationer och vackra vyer.
Dag 1 Umeå-Arlanda

Avresa enligt tidtabell. Vi flyger till Arlanda för övernattning då vi har
ett tidigt morgonplan att passa. Gemensam middag på hotellet.

Dag 2 Arlanda-Miami

Efter en mellanlandning blir det vidare färd över Atlanten. Lind Tours
reseledare är med under hela resan och i Miami väntar vår svensktalande guide på oss med en buss som tar oss till vårt hotell. Lättare
middag serveras i kväll.

Vi bor i bekväma utsidehytter med balkong När vi kommit ombord
finns tid att bekanta sig med fartyget innan det är dags för middag.
Vi äter middagarna tillsammans på samma tid och vid samma bord
varje kväll under hela kryssningen.

Dag 6-11 Kryssning i Karibien

Efter frukost ger vi oss iväg med buss och lokalguide för en spännande utflykt i Everglades träskmarker. Inne i naturreservatet gör vi
en tur med en airboat, en särskild båt som svävar fram över träsken.
Här finns goda chanser att se alligatorer! Vi äter även en god lunch
innan vi reser tillbaka till Miami. Eftermiddagen och kvällen är fri
för egna aktiviteter. Miami är en färgrik och spännande stad med
vita stränder, turkost vatten och pastellfärgade art deco-byggnader.
Staden har ett pulserande nattliv och många spännande caféer och
restauranger.

Under kryssningen varvas dagar till havs med besök i spännande
hamnar på karibiska öar. Ombord på fartyget kan man köpa utflykter
för att upptäcka mer av öarna, och på dagarna erbjuds en varierad
mängd aktiviteter och underhållning ombord. Alla dagar ingår helpension, då vi har frukost, lunch och middag inkluderat ombord på
fartyget. På utflykterna köper vi vår egen lunch, alternativt äter när
vi är tillbaka då öppettiderna för fartygets restauranger är generösa.
Kring det fina poolområdet finns gott om solstolar och här sitter vi
gärna länge och bara kopplar av. För den som vill hålla sig i form finns
ett fint gym där man kan träna och delta i olika klasser. Skönhetsbehandlingar av alla de slag kan bokas i fartygets fina spa-avdelning.
(För behandlingar betalar man extra). På kvällarna visas imponerande
shower med professionella artister i fartygets teater med olika program varje kväll! Vill vi inte se showen kan vi koppla av i någon av de
många barerna eller i casinot.

Dag 4 Fri dag

Dag 12 Miami-Hemresa

Dag 3 Everglades

Dagen är fri för avkoppling med sol, bad och egna aktiviteter.

Dag 5 Kryssning i Karibien

Vi lämnar hotellet vid lunchtid och åker till kryssningsterminalen i Miami. Här går vi ombord på femstärniga kryssningsfartyget Celebrity
Equinox och nu väntar underbara dagar med kryssning i Karibien!

På morgonen kommer vi åter till hamnen i Miami efter vår vecka till
havs. Här väntar buss och en svensktalande guide som tar oss med
på stadsrundtur i Miami. I Miami Beach gör vi ett stopp på berömda
Oceandrive för shopping och lunch på egen hand. Därefter kör bussen vidare till flygplatsen och vi checkar in för flygresan hem. Ombord
på flyget serveras middag.

www.lindtour.se  090-14 14 87

Dag 13 Hemkomst

Ankomst till Stockholm och vidare tillbaka till Umeå efter en fantastisk och oförglömlig resa till Florida och Karibien!

Hamnar vi besöker under veckan
KEY WEST
Är USA:s sydligaste stad, men har samma avslappnade atmosfär
som de karibiska grannöarna, men panelklädda hus och tropiska
växter. En av sevärdheterna är Hemingways hus, där författaren
skrev några av sina mest berömda verk.
COSTA MAYA, MEXICO
Tidigare handelsplats för Mayariket, är mest känt för djungel,
stränder och Mayaruiner. Utforksa de fantastiska gamla ruinerna,
ta en shoppingtur för att köpa lokalt konsthandverk eller prova på
snorkling vid Mexikokusten.
COZUMEL, MEXICO
Korallreven utanför ön gör detta till ett av världens bästa platser för
snorkling och dykning, utöver sitt härliga och slappa strandliv.
GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN
Längs hamnen i Grand Caymans största stad ligger det fantastiska
byggnader från artonhundratalet i långa rader. Gör en utflykt till
Stingray City, där två meter långa stingrockor samlas, eller dra till
Seven Mile Beach som korats till “The Caribbean’s Best Beach”.

KRYSSNINGSRUTT		
ANK
2/12
Miami, Florida 			
3/12
Key West			 07.00
4/12
Till havs
5/12
Pureto Costa Maya, Mexico 08.00
6/12
Cozumel, Mexico
07.00
7/12
Georg Town, Grand Cayman 10.00
8/12
Till havs
9/12
Miami, Florida		
07.00

MIAMI, FLORIDA
Miami är en färgrik och spännande stad med vita stränder, turkost
vatten och pastellfärgade art deco-byggnader. Staden har ett
pulserande nattliv och många spännande kaféer och restauranger.

Avresedag 28/11 Sista bokningsdag 2/8
Prel Prisidé pga flygtider och flygpriser ej klart vid katalogens
tryckning. Uppdateras på vår hemsida.
Ingår Flyg Umeå-Sto-USA i ekonomiklass t/r, övernattning och
middag på Arlanda, bussresor, broavgifter, måltider och utflykter
enligt program, dubbelrum i Miami inkl frukost, lokalguide, kryssning 7 nätter i utsides dubbelhytt med balkong inkl helpension,
dryckespaket, hamnskatter och dricks, flygskatter, reseledare.
Tillkommer Frivilliga utflykter under kryssningen, Enkelrumstillägg, ESTA 14 dollar
Bra att veta Tidsskillnad -6 timmar (Florida), Valuta USD
Svenska medborgare behöver inget visum för inresa i USA. Dock
är det obligatoriskt att ansöka om ett godkännande för inresa.
Detta görs elektroniskt senast fyra dagar innan avresa. Ansökan
kostar 14 dollar per person. Ett par veckor före avresa får ni information hemskickad om hur ni fyller i ansökan.
Passet måste vara giltigt över resan. Sverige är undantagna från
regeln om krav på 6 månaders giltighet efter resan.
Eladapter tillhandahålls av Lind Tour.
Hotell Dorchester South Beach, Miami
Fartyg - RCCL Celebrity Equinox
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet.
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AVG
16.00
17.00
16.00
18.00

Särskillda resevillkor

AVBESTÄLLNING - vad gäller?

Resegaranti
Vi har enligt resegarantilagen ställt lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet.

Avbeställningsskydd - är frivilligt och beställs vid bokningstillfället. Gouda avbeställningsskydd träder i kraft vid tillfälle då akut
sjukdom förhindrar resa. Detta styrkes med
läkarintyg och berättigar då till full återbetalning. Avbeställningsskyddet kostar 5% av
resans pris, minimum 75:-. Betalar du resan
med Visa/Master card eller via internetbanken ingår ett avbeställningsskydd, kolla med
din bank vad som gäller för dig.

Resevillkor
För resor som arrangeras av Lind Tour gäller i första hand nedanstående särskilda resevillkor. Vi följer självklart de lagar och regler som gäller för paketresor.
Anmälan
-är bindande så snart den skriftliga eller muntliga beställningen är gjord.
Anmälningsavgift
- på paketresor är 700 kr per person. 10% av resans pris om resepaketet innehåller flyg.
Slutbetalning
-erläggs senast 15 dagar före avresan om inte annat anges i reseprogram eller bokningsbekräftelse.
Bokningsbekräftelse
Gäller som Er biljett. Påstigningsplats och tid enligt program.
Reseförsäkring
Se noga igenom Ditt försäkringsskydd innan Du åker på en resa. Vid resa till utlandet bör reseförsäkring tecknas. Vi hjälper gärna till att teckna Goudas reseförsäkring. Lämna dyrbara
smycken hemma eller deponera dem i hotellreceptionen.
Programändring
Vi förbehåller oss rätten för mindre justeringar i programmet.
Prishöjningar
Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar som inträffar efter programskrivning som vi ej
kunnat känna till, t.ex. tullar, skatter, valutaförändringar.
Handikapp, allergier
Speciella önskemål avseende t.ex. kost m.m. skall meddelas vid bokningstillfället.
Inställd resa
På flerdagsresor med buss meddelar vi senast 30 dagar före avresan. Resor med flyg meddelas senast 3 månader före avresa. Dagsresor med buss meddelar vi senast 14 dagar före
avresa.
Pass
Kontrollera att passet är giltigt under hela restiden. För resor till kontinenten skall du fortfarande ha med dig passet.
Mediciner
Förvara ev. mediciner lättåtkomligt i ett handbagage. Ta gärna med dig en kopia av receptet också.

Avbeställningskostnader UTAN
avbeställningsskydd.
Paketresa utan flyg
Fri avbokning fram till 30 dagar före avresan. Från 30 dagar till 14 dagar före resan är
anmälningsavgiften förverkad. Senare än 2
veckor före avresa debiteras 50% av resans
pris. Inom 24 timmar före avresa kan ingen
återbetalning ske. Se anmärkningar *
Paketresa med flyg
Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före
avresa är kostnaden 10% av resans totala
pris. Vid avbokning 31-60 dagar innan avresa
debiteras 50% av resans pris. Vid avbokning
från 30 dagar eller mindre innan avresa kan
ingen återbetalning ske. Se anmärkningar
*
Paketresa en-två dagar
Vid avbeställning tidigare än 15 dagar före
avresa ingen kostnad.
Vid avbeställning från 14 dagar eller mindre
debiteras 50% av resans pris. Inom 24 timmar
före avresa kan ingen återbetalning ske.
Se anmärkningar *
Anmärkningar. *
Kostnader för arrangemang som teaterbiljetter, idrottsbiljetter, måltidsarrangemang
och liknande som inte kan återlösas hos leverantör, återbetalas ej efter bekräftelse. För
inställd konsert eller teater p.g.a. sjukdom eller annan orsak utanför vår kontrollmöjlighet
ansvaras ej. Teater/konsertbiljetten återlöses
enligt teaterns villkor.

Allmänna villkor för paketresor
AVTALET

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har
rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana
prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om
återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på
samma sätt som arrangören.
1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats.
Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat
tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet.
Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt
sjuk och inte kan genomföraändringen eller avbokningen.
Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta
bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.
1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste
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detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande
från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.
1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av
betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet
endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med
huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser
som är knutna till varandra.
1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen
har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad
tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens
anvisningar.
1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
1.6 Önskemål garanteras inte.
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1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart
de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En
avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.
BETALNING AV PRISET FÖR RESAN
2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunktsom
framgår av avtalet.
2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare
än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.
2.3 Arrangören får i samband med boknings
bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift).
Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och
omständigheterna i övrigt.
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har
arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften
som skadestånd om inte detta är oskäligt.

Allmänna villkor för paketresor - fortsättning!
RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska
resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.
3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före
avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst
anmälningsavgiften.
3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.
3.1.5 Vissa resor kan ha andra avbokningsvillkor än punkt 3.13.1.4. Detta framgår i så fall på er bokningsbekräftelse.
3.2 Om resenären inte har ett avbeställningsskydd genom
exempelvis hemförsäkring eller kortutgivare och det framgår av
bokningsbekräftelse att kompletterande avbeställningsskydd
ingår så har resenären rätt att avbeställa resan utan annan kostnad
än högst 500 kronor i de fall (punkt 3.2.1 - 3.2.2) och med de villkor
(punkt 3.2.3 - 3.2.5) som listas nedan.
3.2.1 Om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens
eller dennes makes/makas/sambos släkting i rakt upp- eller
nedstigande led eller syskon eller personmed vilken resenären
beställt del i rum med under resan före avresan men efter det att
avtalat blivit bindande för resenären drabbas av allvarlig sjukdom,
försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är
av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.
3.2.2 Om en annan händelse drabbar resenären efter det att
avtalet blivit bindande och om händelsen är av så ingripande
karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären
skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över
händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan
beställdes. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna
bostaden.
3.2.3 I det fall då resenär avbokar resa men resesällskap som
resenären beställt del i rum med under resan fortfarande önskar
resa återbetalas inte extra kostnad för enkelrum för den resenär
som reser.
3.2.4 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter
det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller
släktskapsintyg.
3.2.5 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo
enligt ovan återbetalas utan dröjsmål.
3.2.6 Skatter och avgifter för flyg återbetalas aldrig.
RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN
4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger
detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för
resenären från arrangören eller annan.
RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla
villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljarenom överlåtelsen.
5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot
arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala
för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska
kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i
sådant fall får uttas.
ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN
6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel
endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.
6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid
lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.
6.2 Ändring av priset
6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet
blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan
med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa
beror på:
(a) ändringar i transportkostnader
(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som

ingår i resan, eller
(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader
för resan.
6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens
andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för
genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning
är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om
till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor
för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp.
Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa
hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i
denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt
överstiger 100 kronor.
6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som
angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.
6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären
om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller
sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
6.3. Tidtabellsändringar
6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är
endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar
före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.
6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet
6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer
att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig
betydelse för resenären.
6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt.
Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa
6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt
till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om
arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre
ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en
sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom
14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.
6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om
arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd
från arrangören, om det är skäligt.
6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan
föreligger inte, om arrangören visar: (a) att färre personer än ett
i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären
inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan
ställts in, eller (b) att resan inte kunnat genomföras på grund av
hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen
kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder
denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har
ställts in, är arran-gören fri från skadeståndskrav enligt punkterna
6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle
vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är
hänförlig till någon annan i ett tidigare led.
6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid
ingripande händelser m.m.
6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet,
om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller
i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen
inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande
eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska
genomföras.
6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär
som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella
myndigheter rådfrågas.
ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN
7.1 Uteblivna prestationer
7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna
inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.
7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar rese-
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nären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären,
tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan
eller till någon annan ort som resenären godkänner.
7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra
stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt,
berättigad till prisavdrag och skadestånd.
7.2 Andra fel och brister
7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i
punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte
felet beror på honom.
7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar
att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som
denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit
eller övervunnit.
7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är
arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor
endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den
bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan
i ett tidigare led.
7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i
punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den
hjälp som behövs.
7.3 Skadeståndets omfattning
7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren
förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det
åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.
REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE
8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han
inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet
underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om
möjligt ske på resmålet.
8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i
strid mot tro och heder.
8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast
vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.
RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
9.1 Arrangörens anvisningar
9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som
arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att
medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt
sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
9.2 Resenärens ansvar för skada
9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning
av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.
9.3 Resenären ansvarar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga
formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av
giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.
9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av
felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.
9.4 Avvikande från arrangemanget
9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från
arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller
dennes representant.
TVISTLÖSNING
10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller
tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte
kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden
eller av allmän domstol.
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