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Mittrevyn i Härnösand

CHECKA IN p

Snick Snack 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, Sandra Näslund,
Stina Joza och BH-bandet.

LIND TOUR EXCLUSIVE
Vi kan stolt presentera en av årets glittrande
nyheter -Lind Tour Exclusive! Ett noga urval
av spännande destinationer där vi vaskat fram
guldkornen ur varje resa. Resmål där vi vill erbjuda våra resenärer ett lyxigare alternativ, kryddat med ”det lilla extra”. Dessa resor har en något högre
kostnad, men levererar istället högre klass på såväl service som boende och
bekvämlighet. Resenärsgrupperna är mindre i antal, och ett varierande utbud
av unika upplevelser under resans gång ingår i priset. Med på resan följer även
någon av våra erfarna Reseledare.
KRYSSNINGAR
Trenden är tydlig, allt fler upptäcker nöjet med en kryssning. Vi arrangerar
bekväma kryssningspaket med flyg, hotell och spännande utflykter. Servicen
ombord är i toppklass, hytterna bekväma och 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 sidorna 34,
36, och 44.
VANDRINGSRESOR
En tydlig ökning för temaresor märks även och 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 och genomförs tillsammans med en proffisionell guide.

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.
Avresedag 20/1
Tidtabell Umeå Centralstation 09.30
Örnsköldsvik Resecentrum 11.00
Ingår Bussresa, lunch, revybiljett & pausfika.

1 dag

1.080:-

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.
RESETRÄFF
Varmt välkommen till vår reseträff ombord på Cinderella den 6/2. Här tar vi
tillfället i akt och njuter av musik, dans, god mat och dryck, samtidigt som vi
stolt presenterar våra kommande resor under 2018! 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 ges ut 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.

ONLINE BOKNING

Nu kan ni boka resor dygnet runt på vår hemsida. Det går också bra att ringa
eller mejla oss.

BOKA - TIDIGT - RABATT!

Nu kan du som bokar en resa med oss senast 180 dagar innan avgång ta del av
varierande rabatter på flertalet av våra destinationer!

Höga kusten med Ådalen III
Välkommen med på en resa genom Höga Kustens vackra natur.
Vi börjar på böljan den blå, mellan öarna från Härnösand till
Veda. Vi fortsätter på slingrande vägar genom Nordingrås vackra
och dramatiska landskap. En dag fylld med God mat, Intressanta
besöksmål och Trevligt sällskap.
Avresa enligt tidtabell. Morgonfika vid Höga Kusten bron, sedan
fortsätter vi till Härnösand där vi bordar M/S Ådalen III. Under tiden
som vackra vyer passerar revy och kaptenen guidar, serveras en mycket
läcker lunchbuffé. Innan landstigning passerar vi under den mäktiga
Högakustenbron vid Veda, där vår buss väntar.
Resan fortsätter till vackra Nordingrå där vi besöker ett riktigt smultronställe - Gårdsbutiken i Själand som blivit ett populärt besöksmål.
Här finns Bröd, marmelader, te, inredningsartiklar och mycket annat
till försäljning. Nästa stopp gör vi på Skule Naturum, med en intressant
utställning om världsarvet Höga Kusten. Vi avslutar besöket med eftermiddagsfika på Skule café. Sen återstår bara sista biten hem.

1
Avresedag 1/7, 5/8
Tidtabell Umeå Centralstation 07.30
Örnsköldsvik Resecentrum 09.00
Ingår Bussresa, bussfika, lunchkryssning, guidning
och utställning Höga Kusten Naturum, em fika, reseledare.

dag

920:3
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Kryssa med Cinderella
Kasta loss och häng med på en 22 timmars
nöjeskryssning med Viking Cinderella, StockholmÅland t/r. Här är det lördag hela veckan med underhållning, dans, shopping och upplevelser för alla
smaker. Dessutom går bussresan som en dans då du
alltid underhålls av en trevlig bussvärd som oftast
heter Jörgen Hultgren. Se aktuella avgångsdatum
på vår hemsida www.lindtour.se som uppdateras
kontinuerligt under året.

780:Avresedag Nedan presenteras endast några avresedatum.
Se lindtour.se där fler avgångar tillkommer under året.
22/3 Country med Doug Seegers, Mats Rådberg och Rankarna
10/5 Smokie med flera.
Tidtabell Umeå Centralstation 06.30 Ö-vik Resecentrum 08.00
OBS! Transfer från Skellefteå och Lycksele samordnas, kontakta oss.
Ingår Bussresa, del i 2-bäddshytt (insides) , middag inkl dryck,
frukost, bussfika & bussvärd.
Tillkommer Fönsterhytt 200:-/person Singelhytt 200:-

Reseträff 2018

2 dagar

595:-

3 dagar

Välkommen med på vår reseträff ombord
på Cinderella, där vi presenterar 2018 års
resor lite närmare. Förutom trevlig underhållning, dans
och god mat, erbjuder vi idag förmånliga bokningsrabatter.

1400:-

Dag 1

Dansbandsveckan

- precis som i Malung dansar du här till Sveriges bästa
dansband. Under våra två nätter ombord spelar
Drifters, Donnez, Blender, Perikles, Thor Görans,
Jontez, Matz Bladhs, Titanix och Larz Kristerz.
Avresedag 24/1
Tidtabell Umeå Centralstation 06.30 Ö-vik Resecentrum 08.00
Ingår Bussresa, del i 2-bäddshytt utsides med fönster, 1 x buffé inkl
vin/dryck, frukost, bussfika & bussvärd.
Tillkommer Singelhytt 400:-

OBS! Obligatoriskt ID-kontroll av ALLA resenärer på Vikning Cinderella

4

2 dagar

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 är kvällen din.

Dag 2

Frukost i buffématsalen. Kl 11.00 presenterar vi 2018 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 6/2
Tidtabell Skellefteå Folkets Hus 04.30 Vännäs busstation 06.30
Umeå Centralstation 06.30 Ö-vik Resecentrum 08.00
med flera orter längs Norrlandskusten.
Ingår Bussresa, del i 2-bäddshytt (insides) , middag inkl dryck,
frukost, ett glas mousserande, bussfika & bussvärd.
Tillkommer Fönsterhytt 200:-/person Singelhytt 200:-
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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 9/3
Tidtabell Umeå Centralstation 07.30
Ingår Buss, entré Ajtte, 2 övernattningar i dubbelrum, 2 frukost, 2
lunch, 2 middag, lokalguide, entré , guidning & välkomstdrink på
Ishotellet, reseledare, bussfika.
Tillkommer Enkelrumstillägg 500:- Måltidsdryck.

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.

1 dag
Avresedag 3/2
Tidtabell Umeå Centralstation 06.00
Ingår Bussresa, kaffe/smörgås, middag.
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880:5

Avg 20/7

Avg 6/7

Dalhalla

3 dagar

Foto: Annica Kelly

För 360 miljoner år sedan föll en meteor över Dalarna. Resultatet blev Siljansringen och den omkring- 4.580:liggande Siljansbygden. Dalhalla, eller Draggängarna som det tidigare hette, är namnet på ett f d
kalkbrott, där brytningen upphörde 1990. Dalhalla är idag en internationellt etablerad spelplats och kan jämställas
med kända scener i antikens Grekland och Italien. En musikföreställning här är en upplevelse för livet.
Dag 1

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.

på er varma kläder (regnkläder vid regn). Finklädd i Dalhalla är varma
fritidskläder och kraftiga skor. Inga paraplyer är tillåtna under föreställningen då de skymmer sikten.

		
Dag 2		

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

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, kvällens konsert
på Dalhalla. Efter konserten åker vi tillbaka till vårt hotell för nattvickning innan det är dags för sängen. OBS! Konserten är utomhus så ta

Dag 3

Avresedag 6/7

Malena Ernman med gäster - Helen Sjöholm,
Sarah Dawn Finer, Nils Landgren.
20/7 Moraeus med Gäster, Tommy Körberg m fl
Tidtabell Umeå Centralstation 07.30, Ö-vik Resecentrum 09.00
Ingår Buss, 2 övernattningar i dubbelrum, 2 frukost, 2 lunch, 2 middag, nattvickning, lokalguide, biljett Dalhalla, bussfika, reseledare.
Tillkommer Enkelrumstillägg 550:- Måltidsdryck.

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

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.

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.
6

3.580:Avresedag 18/10
Tidtabell
Umeå Centralstation 06.00 , Ö-vik Resecentrum 07.30
Ingår Bussresa, 3 övernattningar i dubbelrum, 3
frukost, 1 middag, bussfika, bussvärd, säckar att packa
inhandlade varor i.
Tillkommer Enkelrum 900:- Måltidsdryck.
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Gotland

Foto: Annica Kelly

5 dagar

7.680:-

Välkommen med till den mytomsunna solskensön Gotland. En ö med unik natur, säregna miljöer,
ståtliga kyrkoruiner & medeltida hus längst Visbys slingrande gränder. Vi besöker bland annat Lumelundagrottan och Fårö under vår vistelse och bor på Strand hotell, bekvämt beläget strax innanför ringmuren.
Dag 1 Umeå - Nynäshamn

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, vi promenerar så sakteliga genom innerstans smala gränder och turen avslutas vid den botaniska
trädgården. Därefter checkar vi in på Strand hotell som ligger precis innanför ringmuren. Hotellet är omgivet av vackra medeltida
miljöer, ett stenkast från havet. Gemensam middag på hotellet.

Dag 3 Halvdagsutflykt

Under dagen besöker vi ett krukmakeri, vackert beläget på en jordbruksgård i Viklau. Graute lammgård där Jenny & Kjell berättar om
sin gård, visar hur man vallar lamm med hund och så kan vi se oss
om i deras butik, där finns traditionella fårskinn, sittdynor och fårskinnskuddar – men också exklusiva handledsmuddar, axelväskor
och utsökt formgivna armband. Sopplunch och saffranspannkaka
i Dalhem. Åter i Visby runt 14.15. Eftermiddagen och kvällen fri för
egna upptåg.

Dag 4 Heldagsutflykt

Vi besöker Lummelundagrottan och Fårö där vi 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 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. Åter i Umeå runt 20.30-21.00.

Foto: Maria Lyktberg
Avresedag 15/8
Tidtabell Umeå Centralstation 07.30, Ö-vik Resecentrum 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 2000:- Måltidsdryck.
Hotell Best Western Stand hotell
Reservation för ändring i färjans tidtabell
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7

4 dagar

Foto: Roger Öquist

Göta kanal

5.180:- vårt ideal!

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 på Dahlbergs café 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

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 och dopp på Dahlbergs café. Här träffar vi Ragnar som
berättar om sina upplevelserika år på TV medan 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

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 nio 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

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 1/8
Tidtabell Umeå Centralstation 07.30, Ö-vik Resecentrum 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.

Äntligen vidgar vi vyerna ytterligare och kan stolt presentera vårt samarbete med Arctic Bus.
Bekväma bussresor, kungliga kryssningar, samt fantastiska flygresor.
Säker, smidig service till såväl långväga destinationer som transfer till- och från Umeå Airport.
Tillsammans tar vi världen närmare Skellefteå. Livet är att resa!
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4 dagar

Vistikarlstad.se

Värmland

6.180:-med Lars Lerins Sandgrund!

Ack Värmeland du sköna! Vidsträckta skogar, öppna landskap, livet längst Klarälven och Vänerkusten, varvat med
god mat och dryck. Lägg där till ett bekvämt resande med spännande utflykter i ett landskap fyllt av kultur, berättelser, samt roliga aktiviteter, så är vår resa till Värmland komplett – följ med!
Dag 1

I arla morgontimman stiger vi på bussen i Umeå för att påbörja vår
resa söderut. Under dagens färd så stannar vi till för lunch och bensträckare, samt en middag som serveras i Örebro. Framåt kvällen når
vi slutligen Karlstad och Hotell Scandic Winn som blir vårt hem under
vistelsen. Vår reseledare möter oss på hotellet och hälsar oss välkomna till Värmland.

framstående i världen. Han är även en begåvad författare med en helt
egen stil, och i hans skrivande möts livet och konsten i en helhet, precis som i hans målningar. Vi kan även besöka gästutställningsrummet
med utställningar av speciellt inbjudna konstnärer inom olika former.
En berikande guidad rundtur väntar! Sedan finns tid att spendera
efter egna önskemål, innan vi samlas för middag på hotellet.

Dag 2

Dag 4

Efter en god frukost är vi laddade inför dagens äventyr i vackra Värmland. Först ut är författarinnan Selma Lagerlöfs Mårbacka där vi får en
intressant guidad tur i den herrgård där hon föddes och växte upp.
Färden går sedan vidare till den gamla bruksorten Munkfors, där vi
stannar till för lunch. Vi passar även på att besöka Fridolf Rhudin museet, inrymt i ett hus omgivet av en bevarad miljö vid Gamla Bruket.
Vi bjuds på underhållande Rhudinhistorier, berättelser om munkforskomikerna, Olle i Skratthult, diverse skillingtryck med mera. Fyllda
av komisk kunskap så beger vi oss sedan av till Ransäter, födelseort
för Tage Erlander som var Sveriges stadsminister 1946-1969 och vi
gör ett stopp vid kyrkan där han ligger begravd. Dagens sista etapp
tar oss till staden där solen alltid skiner – Karlstad, där gör vi en rundtur i de centrala delarna innan vi sedan checkar in på vårt hotell och
avrundar dagen med en god middag tillsammans.

Efter frukost checkar vi ut från vårt hotell och beger oss till Karlskoga
och Nobelmuseet. Ett museum över uppfinnaren, företagaren, donatorn och instiftaren av Nobelprisen Alfred Nobel. Under sina vistelser
i Sverige, samt de sista somrarna i hans liv, så bodde Alfred Nobel
på Björkborns herrgård. Han lät bygga ett laboratorium i närheten
av herrgården där krutexperiment och försök med konstgjort gummi
och syntetiska trådar gjordes. Laboratoriet finns kvar och är idag en
utställning om Nobels experimentverksamhet och företagande. Herrgården visar utställningar om människan Alfred Nobel. Sedan är det
dags för vår buss att åter rulla norrut, och efter några händelserika
dagar säger vi Hej och Tack Värmeland du sköna! Lunch och middag
under dagen.

Dag 3

Idag går färden via Borgvik, en av landets bäst bevarade brukskulturmiljöer, till Klässbol och ortens linneväveri. Väveriet är ett familjeägt
företag med anor från slutet av 1800-talet, har varit Kunglig hovleverantör sedan 1970-talet, och kan stoltsera med tillverkningen av dukarna till Nobelfesten. De bevarar gamla traditionella mönster, samtidigt som de tar fram nya och mer moderna, arbetar med flera erkända
formgivare, och har vunnit flera designpriser. Vi får en guidad visning
av väveriet och möjligheten till shopping innan det är dags för lunch.
Efteråt beger vi oss till Sandgrund, Lars Lerins permanenta konsthall.
Lars anses vara Nordens främsta akvarellkonstnär och en av de mest

Avresedag 19/8
Tidtabell Umeå Centralstation 07.30, Ö-vik Resecentrum 09.00
Ingår Bussresa, 3 övernattningar i dubbelrum, 3 frukost, 4 luncher,
4 middag, entréer och guidning, reseledare, bussfika.
Tillägg Enkelrum 650:-, Måltidsdryck.
Hotell Scandic Winn, Karlstad
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5 dagar

Lofoten

7.880:-

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 midnattssolen 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. Lunchpaus 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, med 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 vi 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. Vidunderliga 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 och passerar snart Polcirkeln igen. Natten tillbringar vi på hotell
Laponia i Arvidsjaur. 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.
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Avresedag 30/5
Tidtabell Umeå Centralstation 07.30 Skellefteå Folkets Hus 09.15
I priset ingår Bussresa, del i dubbelrum inkl frukost, 3 x lunch, 1 x
pickniklunch, 4 x middag, besök och entréer enligt program, vägfärjor, bussfika, reseledare.
Tillägg Enkelrum 1400:- Måltidsdryck.
Hotell Scandic Ferrum, Kiruna, Thon Hotell, Lofoten
Hotell Laponia, Arvidsjaur
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Norges pärlor
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Visit Norway

6 dagar

9.980:-

Få länder har en så fascinerande och förtrollande natur som Norge. Bland ”pärlorna” finns bl.a. Atlanthavsvägen
– en av världens mest häpnadsväckande och vackra vägsträckor. Molde – jazzens och rosornas stad, Trollstigen,
Örneveien och Geirangerfjorden – juvelen bland Norges fjordar. Fantastiska vyer väntar under denna resa så glöm
inte att ta med kameran!
Dag 1 Hemorten-Åre

Avresa enl. tidtabell. Färden går längst den vackra Indalsleden till
Östersund. Här äter vi lunch på egen hand. Mätta och belåtna tar vi
en tur ut till Frösön som är Storsjöns största ö. Enligt de gamla myterna var ön helgad åt fruktbarhetsguden Frö. Nära brofästet står norra
Sveriges enda runsten som berättar om hur Jämtland kristnades på
1000-talet. Vi besöker Frösö kyrka och Wilhelm Pettersson Bergers
Sommarhagen. Dagens sista etapp går till Åre och Hotell Fjällgården.
Hotellets gäster har fri tillgång till SPA med badtunnor eller pool mellan 17-19.00, så glöm inte badkläderna. Gemensam middag.

Dag 2 Åre-Molde

Efter frukost går färden till Trondheim, Norges äldsta stad, anlagd
år 977. Vi besöker Nidarosdomen, Skandinaviens största medeltida
byggnadsverk där tre drottningar och sju kungar är krönta. Lunch
på egen hand. Vi fortsätter i riktning Molde, vi kör genom flera tunnlar och tar längs vägen kafferast vid ”Valsöytunet” där det serveras
husets specialitet. Under dagen färdas vi på den unika vägsträckan
Atlanthavsvägen som svingar sig mellan holmar och över broar. Den
brittiska tidningen The Guardian har utnämnt vägen till ”världens
vackraste bilväg” och det får vi nog hålla med om.
Dagens mål
är den vackra småstaden Molde ” rosornas stad” vid Romdalsfjorden.
Tack vare Golfströmmen är klimatet här så milt att t o m rosorna
kan trivas vid fjällets fot. Dessutom talas det om ”Moldepanoramat”
sedan drottning Victorias tid med en utsikt på 222 snöklädda toppar.
Middag och övernattning i Molde.

Dag 3 Molde-Geiranger , Trollstigen

Idag tar vi två färjor, en mellan Sölsnes-Åfarnes och en mellan LingeEidsdal. Romsdalen är en av de vackraste dalarna i Norge. Här är Trollväggen den högsta bergstoppen och är även Nordeuropas högsta lodräta klippvägg på 1000 m. Den historiska 18 km långa Trollstigveien
är Norges mest berömda serpentinväg med 11 kurvor och med 12 %
stigning upp till 852 m ö h. Vi får uppleva en utsikt över vildromantiska bergskedjor, vilket får en att tappa andan. Därefter följer Örneveien med sina 11 hårnålskurvor genom en trång dal som är omgiven
av 1000 m höga berg. Vi tar ett stopp vid ”Gudbrandsjuvet”, en jettegryte, och vid två fina utsiktspunkter med blick på Geirangerfjorden. I

natt bor vi på hotell Union i Geiranger, högt beläget med en fantastisk
utsikt över fjorden och de omgivande bergen. Middag på hotellet.

Dag 4 Geiranger – Röros

Efter frukost åker vi till färjan som tar oss över Geirangerfjorden till
Hellesylt. Turen tar ca 1 timme. Den 16 km långa Geirangerfjorden är
känd som juvelen bland Norges fjordar. Fjordlandskapet, med sina
höga vattenfall och övergivna fjällgårdar, finns på UNESCO:s världsarvslista. Vi ser en hel rad med snövita vattenfall som ”brudslöret”,
“De syv söstre” och ”Friaren”. Vi ser Hellesyltfossen som faller direkt
ner i havet och är ett av de mest fotograferade motiven i området.
Sedan åker vi vidare till Bergsstaden Röros för middag och övernattning.

Dag 5 Röros-Sundsvall

Innan vi lämnar Röros väntar en bergstadsvandring där vi får en introduktion till hur det gamla gruvsamhället vuxit fram. Här bevaras
hus som pärlor på ett snöre. Vi besöker också bakgårdar som visar
det speciella gårdssystemet i staden. Turen avslutas med Röros kyrka.
Övernattning och middag i Sundsvall.

Dag 6 Sundsvall – hemorten

Hemresa efter frukost. Vi gör ett stopp på Naturum Höga kusten, där
vi får en kort introguidning och tittar därefter på den intressanta utställning om Höga Kusten. Vi avslutar besöket med fika på Skule café.
Med många härliga naturupplevelser i bagaget så rullar vi vidare de
sista milen. Åter i Umeå runt 14-14.30.
Avresedag 15/8
Tidtabell Umeå Centralstation 07.00 Ö-vik Resecentrum 08.30
Ingår Bussresa, del i dubbelrum inkl frukost, 5 x middag, 2 x fika,
tunnel-väg-färjeavgifter, bussfika, reseledare.
Tillägg Enkelrum 1.880:- Måltidsdryck.
Hotell Hotell Fjällgården i Åre, Thon Hotel Moldefjord i Molde,
Hotel Union i Geiranger, Bergstadens Hotel i Röros, Scandic City i
Sundsvall.
(Reservation för mindre programändringar)
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Finlands vackraste sjöar

6 dagar

7.380:-

Under vår rundresa får vi en fantastisk inblick i vårt vackra östra grannland. Vi bekantar oss med
Karelen, gränslandet mot Ryssland, och tar del av den brokiga historia som området involverats i.
Men främst reser vi på vindlande vägar genom grönskande skogar, ser glittrande sjöar, upplever mäktiga vattenfall
och besöker städer som stoltserar med slott, kyrkor och viktig kulturhistoria.
Dag 1 Med Viking Line Stockholm–Helsingfors

Avresa enligt tidtabell. Under dagen stannar vi för bussfika och lunchrast. Viking Lines färja avgår från Stadsgårdskajen. Vi installerar oss
i hytterna och samlas sedan till gemensam buffémiddag. Sedan är
kvällen fri för dans, shopping, mm.

Dag 2 Kungsvägen och Lappeenranta

När vi har angjort huvudstaden följer vi den gamla Kungsvägen
österut mot ryska gränsen. Kungsvägen gick mellan Stockholm och
Viborg, som då Finland tillhörde Sverige var gränsstad mot Ryssland.
I den historiska staden Borgå, som grundades av Magnus Eriksson
1346, gör vi bland smala gränder och gammal bebyggelse en guidad
stadsvandring i Gamla stan. Strömfors bruk är nästa anhalt. Det gamla
järnbruket från 1698 erbjuder en vacker och avkopplande miljö, och
hantverkstraditionerna hålls vid liv i bodarna och gårdsbyggnaderna.
Bruksområdet har även caféer och restaurang.I Hamina kör vi den lilla
kustvägen, skyltad som museiväg, till finsk-ryska gränsen. Sista biten
bär norröver mot dagens mål Lappeenranta, en livlig turistort kallad
Karelens södra port. Efter incheckning på vårt centrala hotell hinner
vi gå på upptäcktsfärd innan middagen.

Dag 3 Imatra, Punkaharju och Savonlinna

Vi säger hejdå till Lappeenranta och kommer snart till Imatra, belägen vid Finlands vattenrikaste älv Vuoksen. Staden ligger inklämd
mellan Saimen och Ryssland. I stadsdelen Imatrankoski kan vi se den
berömda forsen som lockat turister i århundraden. Här i gränstrakterna är det numera livlig trafik mellan Finland och Ryssland, och många
ryssar har semesterbostäder på den finska sidan. I Punkaharju börjar
den berömda Punkaharjuåsen som bildar en 7 km lång naturlig bro
och bjuder på hisnande vackra vyer över sjöarna Puruvesi och Pihlajavesi. I Kerimäki gör vi ett stopp för att beskåda världens största
träkyrka. Den byggdes 1847 med tanken att alla socknens invånare
skulle rymmas på de 3 400 sittplatserna. Nu skall vi uppleva Savonlinna, en av Finlands finaste sommarstäder belägen på öar mellan två
stora sjöar. Den grundades redan 1639 av greve Per Brahe. På en egen
ö tronar den gamla fästningen Olofsborg majestätiskt. Här hålls under juli årligen en internationell operafestival.

Dag 4 Nya Valamo kloster och Karelens Kuopio

Bussen tar oss vidare norrut till Nya Valamo kloster som är centrum
för den ortodoxa kyrkan i Finland och en vallfärdsort för pilgrimer
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och tusentals andra besökare. Här är vi välkomna att ta del av kyrkans
verksamhet och museum, och uppleva lugnet i den fridfulla miljön.
Klostret har också en butik och restaurang. Snart kommer vi upp på
den Blå Vägen som i Finland sträcker sig mellan Joensuu och Vasa. I
sin fulla sträckning går den från Atlanten genom Norge, Sverige och
Finland till Karelen. Vi passerar Outokumpu, som från att gruvdriften
startade här i början av 1900-talet , nu gått till att vara ett internationellt jätteföretag inom stålindustrin. I dag skall vi bekanta oss med
Kuopio, som jämte Nya Valamo är centrum för det Ortodoxa Karelen.
En lokalguide visar oss stadens sevärdheter, och tar med oss upp till
utsiktstornet på berget Puijo som bjuder på milsvid utsikt över sjöoch skogslandskapet Savolax. Vi inkvarterar oss på ett bekvämt hotell
i centrala Kuopio med sitt utsökta läge vid sjön Kallavesi.

Dag 5 Blå vägen till Vasa och Österbotten

Från Kuopio slingrar sig Blå vägen genom ett glittrande sjölandskap.
Maaninka stoltserar med Finlands högsta vattenfall, Korkeakoski,
med en fallhöjd på 50 m. I Vesanto gör vi ett stopp vid torparmuseet
som innehåller några hem från 1860-talet, och ger en inblick i det
hårda torparlivet. Viitasaari omges av fyra brusande forsar som ger
orten en säregen karaktär. Den kände arkitekten och formgivaren Alvar Aalto föddes i Alajärvi. När vi kör genom Alajärvi kan vi se stadens
administrativa centrum och flera offentliga byggnader som han
skapat. Under den sista biten mot Vasa passeras bland annat Lappo
som är en gammal ort mest känd för den fascistiska Lapporörelsen
som föddes här i början av 1930-talet. När vi når Vasa befinner vi oss
i Österbottens centralort där en tredjedel av den finlandssvenska befolkningen är bosatt. Vi bor mitt i centrum på fina Sokos Hotel Vaakuna, beläget vid det stora torget som är stadens kommersiella hjärta.

Dag 6 Hemresa

Efter frukost åker vi ut till hamnen för återresa till Umeå. Åter i Umeå
runt lunchtid.
Avresedag 12/8
Tidtabell Umeå Centralstation 05.30
I priset ingår Bussresa, del i 2-bäddshytt & dubbelrum inkl frukost,
5 x middag, entréer, lokalguider, bussfika, reseledare.
Tillägg Enkelrum /hytt 1550:- Måltidsdryck.
Hotell Cumulus City Lappeenranta, Sokos Hotel Seurahuone i Savonlinna, Cumulus City Asema Kuopio, Sokos Hotel Vaakuna i Vasa.
Reservation för ändring i färjans tidtabell
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Nordkalotten

9 dagar

Foto: CH - Visitnorway.com

17.980:-

Vi presenterar en exklusiv resa som tar oss långt ovan polcirkeln, där vi kommer naturen nära med
hisnande vackra vyer och fascinerande kultur genom tre riken. Vad sägs om möjligheten till ett möte
med den riktiga Tomten, ett spännande safari med världens största kungskrabbor, en stämningsfull midnattskonsert, samt en fjordfärd längst populära Hurtigruten? Det är bara några av våra unika upplevelser längst nordens
vida vidder!
Dag 1 Umeå-Rovaniemi

Under dagen stannar vi för bensträckare och lunch, innan vi till sist
når Rovaniemi och checkar in på vårt hotell. Staden är den fjärde
största staden på Nordkalotten belägen vid Kemi älv i landskapet
Lappland, Finland. Och som vi vet så är ju Rovaniemi även hem för
den riktiga Jultomten! Gemensam middag på hotellet.

Dag 2 Rovaniemi - Kirkenes

Efter en god frukost så fortsätter vår färd med bussen längst vägarna i
storslagna naturlandskap. Vi stannar för lunch under dagen, passerar
gränsen till Norge och framåt kvällen landar vi gott på vårt hotell i
Kirkenes, nära den ryska gränsen, där vi ska husera i två nätter.

Dag 3 Krabbsafari

Dag 6 Alta-Tromsö med Hurtigruten

Vi checkar ut från vårt hotell och åker till det lilla fiskesamhället Öksfjord, med sina färgglada hus som klamrar sig fast vid ett dramatiskt bergslandskap. Härifrån fortsätter nu vår resa på vattnet längst
Norges vackra fjord- och kustlandskap. Vi färdas en sträcka (8 timmar)
på populära Hurtigruten. Ombord njuter vi av en god middag, samt
vackra vyer över fantastisk natur till dess att vi når vårt mål Tromsö.
Väl i land beger vi oss till den vackra Ishavskatedralen för en underbar
musikupplevelse. Få ting ter sig så stämningsfulla som att få uppleva
katedralen i dess fulla glans under en midnattskonsert. Kyrkan är utsmyckad med Europas största glasmosaik, och i skenet av de flammande ljusen fylls kyrkan av de vackraste tonerna från den norska
folkmusiken, blandat med klassiska melodier och psalmer.

Efter frukost väntar oss en unik dag, fylld av upplevelse som börjar
med ett besök på Grenselandsmuseet i Kirkenes. Där får vi lära oss
mer om Sör-Varanger som gränsområde och mötesstad. Efteråt får vi
egen tid för lunch och för att utforska staden närmare. Under eftermiddagen samlas vi åter, utrustar oss med varma kläder och förbereder
oss sedan för närkontakt med världens största kungskrabbor! Krabborna planterades in i Murmansk på 60-talet och nu lever de som
kungar på havets botten och det är en spännande naturupplevelse
när vi stiftar närmare bekantskap med dem. Under tiden som vår delikata måltid tillagas så tar vi del av en multimedial föreläsning om
kungskrabban, för att sedan sätta oss till bords för en oförglömlig
krabbfrossa! Det här är garanterar den färskaste krabba vi någonsin
ätit, som dessutom serveras i trevlig omgivning med vacker utsikt
över fjorden. Väl tillbaka på hotellet är sedan kvällen är fri att smälta
dagens upplevelser.

Dag 7 Tromsö

Dag 4 Kirkenes-Alta

Dag 9 Kiruna-Umeå

Det har blivit dags att checka ut från vårt hotell och fortsätta resan
längst de nordliga vida vidderna. Middag och övernattning i Alta.

Dag 5 Alta

Vi börjar dagen med att besöka det intressanta Världsarvscentret för
bergkonst –Alta Museum. Ett norskt lokalhistoriskt museum med utställningar om människorna, näringslivet och kulturen i området. Vi
gör även ett besök i den fascinerande Nordlyskatedralen, Altas kyrka.
Själva namnet på kyrkan kommer av att staden kallar sig Nordlysbyen
-"Norrskensstaden".

Idag besöker vi Polaria – arktiskt besökscentrum. I Panoramabion
bjuds vi på en hisnande färd med helikopter längs den fascinerande
Vestkusten av Spetsbergen. Filmen tar oss på en resa genom Svalbards spektakulära natur och efteråt går vi på en arktisk vandring där
vi upplever såväl norrsken och tundra, som snöstorm och isbjörn! Efter detta underhållande och berikande besök så utforskar vi tillsammans med vår reseledare Tromsös trevliga stadsliv.

Dag 8 Tromsö-Kiruna

Efter frukost beger vi oss söderut till Kiruna, en stad under en fascinerande omvandling. Mer om det får vi både se och höra då vi
träffar vår lokalguide som tar oss med på en intressant och lärorik
rundtur. Vi avrundar dagen med en middag tillsammans på Scandic
Ferrum, där vi även spenderar natten.

Efter frukost har det blivit dags att åter bege oss tillbaka till hemåt.
Stopp för bensträckare, samt lunch under dagen. Framåt kvällen når
vi sedan Umeå, där det är dags att stiga av bussen med unika reseminnen att ta med oss hem.
Avresedag 20/7
Tidtabell Umeå Centralstation 07.30
I priset ingår Bussresa, del i dubbelrum inkl frukost, 8 middagar, 3
luncher, entreér, krabbsafari, Hurtigruten, midnattskonsert, reseledare, bussfika. Tillägg Enkelrum 3.550:- Måltidsdryck.
Hotell Scandic Rovaniemi, Thon hotel Kirkenes, Scandic Alta,
Clarion The Edge, Scandic Ferrum
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Kryssa med Tallink

Kasta loss och följ med på våra populära kryssningar till de baltiska huvudstäderna Tallinn och Riga! Med buss tar
vi oss smidigt ner till Stockholm för att sedan stiga ombord på Tallinks fartyg där vi njuter av god mat och dryck,
trevlig underhållning, samt shopping till förmånliga havspriser. Efter landstigningen i öst har vi möjligheten att
uppleva och utforska respektive stad, vilka båda bjuder på vacker arkitektur, slingrande kullerstensgränder, charmiga caféer och restauranger, samt ett gott utbud av shopping. En intressant guidad rundtur erbjuds också för den
som önskar. Reseledare under våra resor är Birgit Feklistoff.

Tallinnkryss

3 dagar

1.095:-

Rigakryss

3 dagar

1.095:-

Dag 1

Dag 1

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

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

Dag 2

Dag 2

Staden är en av Europas bäst bevarade medeltidsstäder och en rundtur här rekommenderas varmt. Vid ankomsten besöker de som önskar
butiken Calle, där man kan handla alkoholvaror till förmånliga priser
och lasta direkt i vår buss. Betalning med kort eller euro. Därefter
påbörjas rundturen (min. antal 6 st). Sedan ges 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. Vi har samma hytter på hemresan.

Dag 3

Ankomst till Stockholm 10.15. Stopp för lunch på 17 rum & kök i Harmånger. Åter i Umeå 21.00.
Avresedag 28/1, 21/3, 22/4, 10/5*, 27/5, 10/6, 17/6, 15/7*,
29/7*, 19/8, 30/9, 28/10, 9/11* 25/11
Tidtabell Umeå Centralstation 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
Ingår Buss med wifi, 2-bädds insideshytter med WC/dusch,
bussen medföljer till Tallinn och inhandlade varor lastas i bussen.
Reseledare.
Tillkommer *Röda avgångar pristillägg 300:-, Utsides hytt 200:-/
person. Enkelhyttstillägg: 300:- Matpaket 870:SAKU-bryggeriet med lunch 250:- KGB-rummet 90:Bra att veta Valuta Euro Pass eller EU-idkort behövs
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Efter landstigningen rekommenderar vi varmt att följa med på vår
guidade rundtur (min. antal 6 st). Gamla stan är ett måste med sitt
myller av kullerstensbelagda gator och färgglada, medeltida hus. Här
finns också de stora kyrkorna som Domkyrkan 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 på Spirits
& Wine Outlet och lasta direkt i bussen. Färjan avgår kl 17.30. och vi
har samma färja och hytter på hemresan.

Dag 3

Ankomst till Stockholm 10.30. Stopp för lunch på 17 rum & kök i Harmånger. Åter i Umeå 21.00.
Avresedag 15/4, 27/6, 26/8, 2/12
Tidtabell Umeå Centralstation 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
Ingår Buss med wifi, 2-bädds insideshytter med WC/dusch, bussen
medföljer till Riga och inhandlade varor lastas i bussen. Reseledare.
Tillkommer 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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Riga & Tallinn

4 dagar

2.295:-

Välkommen med på en resa till hjärtat av
Baltikum med de två huvudstäderna Riga
och Tallinn i en härlig kombination. Vi kryssar bekvämt
med Tallinks fartyg och njuter av allt det goda som erbjuds ombord. Under vår resa upptäcker vi en av Europas
bäst bevarade medeltidsstäder – Tallinn, stannar till för
en förmånlig gränshandel, samt utforskar den gamla
”svensk-staden” Riga med dess fascinerande historia
och vackra arkitektur. Här spenderar vi natten på hotell,
innan vi efterföljande dag åter kryssar hem till Sverige.

Trädgårdsresa
till Türi

4 dagar

2.495:-

Följ med på en inspirerande trädgårdsresa där AnnCatrin Thor föreläser ombord om växter i olika sammanhang för såväl rabatt som kruka - prunkande växter
där gammalt blir nytt! Vi spenderar även en hel dag på
den populära blomstermarknaden i Türi. Här finns ett
enormt utbud av växter, blommor och frön. Flowerpower!
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.

Dag 2

Ankomst till Riga på fm. Efter landstigningen rekommenderar vi
varmt att följa med på vår guidade rundtur. Gamla stan är ett måste
med sitt myller av kullerstensbelagda gator och färgglada, medeltida
hus. Här finns också de stora kyrkorna som Domkyrkan och Peterskyrkan med sitt spetsiga torn. Vi checkar in på Tallik Hotel Riga, centralt
beläget. Resten av eftermiddagen/kvällen fri.

Dag 3

Efter frukost checkar vi ut och beger oss norrut mot Tallinn och vid
gränsen Lettland/Estland gör vi ett shoppingstopp i Ikla. Mot em når
vi Tallinn och vår färja avgår kl 18.00.

Dag 4

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

Avresedag 5/8, 2/9
Tidtabell Umeå Centralstation 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
Ingår Buss med wifi, 2-bädds insideshytter med WC/dusch,
övernattning i Riga inkl frukost, reseledare.
Tillägg Enkelhytt/rum 800:- Fönsterhytt 400:- Guidad tur 160:Hotell Tallink Riga
Bra att veta Valuta Euro Pass eller EU-idkort behövs

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, deltar under den
intressanta blomsterföreläsningen och sedan är kvällen fri.

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

Efter frukost åker vi till Türi blomstermarknad, belägen ca 1,5 timme
söder om Tallinn. Här säljs allt du kan tänkas behöva i trädgården.
Mot eftermiddag vänder vi åter till Tallinn. Färjan går tillbaka kl 18.00.

Dag 4

Ankomst till Stockholm 10.15. Stopp för lunch på 17 rum & kök i
Harmånger. Åter i Umeå 21.00.
Avresedag 17/5
Tidtabell Umeå Centralstation 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
Ingår Buss med wifi, 2-bädds insideshytter med WC/dusch, föreläsning med Ann-Catrin Thor, en övernattning i Tallinn inkl frukost, buss
till Türi, entré blomstermarknaden, reseledare.
Tillägg Enkelhytt/rum 800:- Fönsterhytt 400:- Guidad rundtur 160:Hotell Tallink City
Bra att veta Valuta Euro Pass eller EU-idkort behövs
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8 dagar

Ring of Kerry Foto: Reinhard Pantke

Irland

15.580:-

-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, åker på de vackra
vägarna längs Ring of Kerry , och utforskar huvudstaden Dublin där vi avrundar vår vistelse med en middag och
livemusikshow på Johnnie Fox´s pub. 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 11.00
(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 heldagsutflykt 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 och 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 attraherat 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 och ett besök på Cahir Castle, ett imponerande
medeltidaslott från 1300-1400-talet som har fungerat som ett
toppmodernt försvarsslott. Det har sedan dess fått utstå åtskilliga anfall och strider. Trots det har slottet behållit sin imponerande struktur
med sina torn, fängelsehålor och försvarsanrättningar i bra skick. Vi
riktigt känner historien utspela sig i väggarna. 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. Sedan 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 11.40 avgår
vårt plan till Arlanda och vi är åter i Umeå 18.45 fyllda av upplevelser.

Avresedag 10/9
Tidtabell Samling Umeå Airport 05.15
Flygtider 10/9 UME-ARN 06.30-07.30 ARN-DUB 09.15-11.00
17/9 DUB-ARN 11.40-15.20 ARN-UME 17.45-18.45
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage max 23 kg
Ingår Flyg t/r, del i dubbelrum inkl irländsk frukost, 5 x middag,
utflykter enl program, show, svensktalande reseledare, turistbuss.
Tillkommer Enkelrum 2.300:- Måltidsdryck.
Bra att veta Valuta Euro , Giltigt pass behövs, Tidsskillnad -1 timme
Svenska elkontakter passar ej
Hotell 10-12/9 Victoria Hotel *** www.victoriahotelgalway.com
12/9 Castletroy Park Hotel**** www.castletroy-park.ie
13-15/9 Scotts Hotel*** www.scottshotelkillarney.com
15-17/9 Camden Court Hotel**** www.camdencourthotel.com
(Reservation för ev. valuta-/skattehöjningar)
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Cotswolds

6 dagar

Cotswolds är känt som ett av de vackraste områdena i England och lever verkligen upp till sitt rykte. 11.780:Här finns små fina pittoreska byar med de honungsfärgade kalkstenhusen och mängder av sevärda
trädgårdar. Området sträcker sig över fem grevskap och varje del har sina guldkorn som erbjuder en skön mix av
natur, historia, samt modernt brittiskt liv. Vi bor i staden Cheltenham och därifrån gör vi spännande utflykter i
detta natursköna område.

Dag 1 Umeå-Cheltenham

Vi samlas på Umeå Airport. Via Arlanda når vi flygplatsen i London.
Transfer till Cheltenham och vårt hotell. Staden är en SPA-ort i distriktet Gloucestershire, välkänd för sitt utbud av varierande festivaler,
teatrar, shopping, restauranger och barer. Gemensam middag.

Dag 2 Stratford-upon-Avon

Efter frukost beger vi oss av till den världsberömda dramatikern
William Shakespeares födelsestad, Stratford-upon-Avon. Vi besöker
hans födelsehus som idag är ett intressant museum, samt får egen
tid till att strosa runt längst de mysiga små gatorna bland butiker
och restauranger. Kanske smakar det med en god lunch på en genuin
engelsk pub? Söder om Stratford-upon-Avon ligger Cotswolds destilleri, det första gin och whiskydestilleriet i området. Här får vi en
guidad rundtur, samt provsmakning av de ädla dropparna. Middag
på vårt hotell.

Dag 3 Fri dag

Kiftsgate Court Gardens, en av de mest romantiska och ovanliga
trädgårdarna i England, som vi på egen hand får tid att upptäcka.
Färden går sedan vidare till Broadway, en charmig by i grevskapet
Worcestershire, där vi ikväll njuter av en äkta Fish & chips-middag! I
närheten av staden ligger det berömda Broadway Tower, byggt på
1700-talet och det högsta lilla slottet i Cotswolds, och om tid finns
kan vi beundra den milsvida utsikten över de böljande kullarna.

Dag 5 Gloucester

Vi beger vi oss av till den närliggande staden Gloucester, ett anglikanskt biskopssäte vars rötter sträcker sig tillbaka till romartiden. Staden
är belägen vid floden Severn och erbjuder en härlig blandning av
historia och modern tid. En av stadens främsta sevärdheter är den
fantastiska katedralen, över 900 år gammal, och här har bland annat
delar av filmerna om Harry Potter spelats in. Vår lokalguide tar oss
med på en lärorik och intressant stadsruntur. Självklart innehåller vår
resa också ett genuint engelskt ”Afternoon tea” med klassiska snittar
och scones. Middag äter vi tillsammans på hotellet.

Cheltenham är en gammal marknadsstad som på grund av en upptäckt av hälsobringande källor på 1700-talet blev en av landets mest
fashionabla och välbesökta SPA-orter. Även idag är staden ett kärt
besöksmål. Här har vi en hel dag att på egen hand upptäcka staden
där vi kan titta närmare på dess sevärdheter, njuta av grönskan i
flertalet parker, strosa längst den berömda shoppinggatan, eller
slinka in för en god paus på någon av flertalet restauranger, barer
och caféer. Staden är också känd för sin stora kapplöpningsbana som
kan locka till besök för den intresserade. Middag på egen hand ikväll.

Dag 6 Hemresa

Dag 4 Blenheim Palace & Kiftsgate Court Gardens

Ingår Flyg t/r, del i dubbelrum inkl frukost, 4 x middag, utflykter
enl program, entréer, 1 afternoontea med scones, busstransfers,
lokalguider, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 1.650:- Måltidsdryck.
Bra att veta Valuta Euro , Giltigt pass behövs, Tidsskillnad -1 timme
Svenska elkontakter passar ej
Hotell Jurys Inn Cheltenham ****

Idag besöker vi Blenheim Palace, park & gardens. Det ståtliga slottet
där Winston Churchill både föddes och bodde. Blenheim Palace är
ett av Storbritanniens största och mest kända slott, vackert beläget
bland grönskande omgivningar i grevskapet Oxfordshire. Slottet
har en fantastisk samling av porträtt, möbler och skulpturer och
vi får en guidning bland de historiska skatterna. Efteråt åker vi till

Transfer till flygplatsen för hemresa. I Umeå landar vi slutligen gott
med fina resminnen i bagaget.
Avresedag 3/5
Tidtabell Samling Umeå Airport 11.30
Flygtider 3/5 UME-ARN 13.00-14.00 ARN-LHR 15.25-17.00
8/5 LHR-ARN 10.35- 14.05 ARN-UME 17.45-18.45
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage max 23 kg
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Wien

6 dagar

11.780:Få europeiska städer kan idag mäta sig med Wien vad gäller modern arkitektur, musik, design och
mode. Wien har verkligen åldrats med värdighet och vårdar sina traditioner väl, samtidigt som det är
en mångkulturell världsstad. Staden bjuder också på ett rikt nöjesliv och många bra restauranger, barer och
naturligtvis caféer. Under vår vistelse besöker vi bla Schönbrunn, Spanska Ridskolan och tar en båttur på Donau.
Dag 1 Umeå-Wien

Vi samlas på Umeå Airport. Via Arlanda når vi flygplatsen i Wien.
Transferbuss till vårt hotell Leonardo Hotel Vienna som har ett perfekt läge vid Westbahnhof med shoppinggatan Maria Hilfer strasse
utanför dörren. Vi äter en gemensam middag på hotellet ikväll.

Dag 2 Wien

Efter frukost väntar en ca 4 timmar intressant stadsrundtur med
skandinavisktalande guide där vi får en bra överblick över de främsta sevärdheterna som Stephansdomen, Spanska ridskolan och
paradgatan Ringstrasse med pampiga byggnader som Statsoperan,
Rådhuset och ultramoderna Haus Haas. Wien är födelseort för flera av
världens främsta kompositörer och en stad av slående vacker arkitektur. Under rundturen passerar vi även slottet Belvedere, Hundertwasserhaus och Wiens vattenområde vid Donau. Sedan blir det tid för
egna strövtåg och shopping. På kvällen blir det en härlig välkomstmiddag till levande musik på Grinzinger Rudolfshof.

Efter frukost åker vi västerut till den lilla orten Melk vid Donau. Här
finns Stift Melk, ett av Europas mest spektakulära kloster byggt på
en klippa ovanför samhället. Benediktinerklostret har en tusenårig
historia och lockar årligen cirka en halv miljon besökare. Under förmiddagen får vi en guidad visning med lokalguide i klostret. Efter att
ha ätit lunch på egen hand i Melk gör vi en båttur på Donau. Turen
varar i cirka en timme och tar oss till byn Spitz. Båten åker medströms
genom vindistriktet Wachau och på vägen passerar vi bland annat
borgen Aggstein. Efter båtturen stannar vi till för en vinprovning på
Weingut Donabaum i Spitz. Under början av kvällen är vi tillbaka i
Wien och en gemensam middag väntar oss på hotellet.

Dag 6 Hemresa

Efter frukost är det så dags att tänka på hemresan. Transfer till flygplatsen där vi checkar in till Umeå med många fina minnen i bagaget.
Avresedag 22/8

Dag 3 Slottet Schönbrunn

Idag gör vi en utflykt till kejsarfamiljens sommarhus, det vackra och
anrika Schloss Schönbrunn. Tillsammans med vår kunniga lokalguide vandrar vi genom de praktfulla salarna. Rokokomöbler som
drottningen Maria Theresia lät tillverka i mitten av 1700-talet, salar
med guld, rosenträ och vackra föremål. Därefter finns tid att på egen
hand promenera i den vackra parken. Eftermiddagen fri. Gemensam
middag på hotellet.

Dag 4 Spanska ridskolan

Dag 5 Wachau med Stift Melk

Efter frukost åker vi till Spanska Ridskolan där vi är med vid Performance, vilket är lipizzanerhästarnas stora föreställning. Höjdpunkten
på föreställningen är “Schools above the Ground”, vilket kräver exceptionellt talangfulla och intelligenta hästar. Föreställingen varar ca 70
minuter och är ackompanjerad av klassisk musik. Resten av dagen
och kvällen spenderas på egen hand.

Tidtabell Samling Umeå Airport 05.15
Flygtider 22/8 UME-ARN 06.30-07.30 ARN-VIE 09.45-12.05
27/8 VIE-ARN 12.55-15.15 ARN-UME 17.45-18.45
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage 23 kg.
Ingår Flyg t/r, del i dubbelrum inkl frukost, 4 x middag, guidad
stadsrundtur i Wien, show och sittplatser på Spanska Ridskolan, entre & high light tour på Schönbrunn, entre & rundvisning Stift Melk,
båttur Melk-Spitz, vinprovning på Weingut Donabaum, busstransfers, lokalguider, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 1.690:- Måltidsdryck.
Bra att veta Valuta Euro , Giltigt pass behövs, Tidsskillnad ingen
Svenska elkontakter passar
Hotell Leonardo Hotel Vienna****
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Bad Gastein med vandring

7 dagar

12.380:-

Alperna i sommarskrud lockar med de vidunderliga vyerna, underbara dofterna, och den höga friska bergsluften.
Njut av den sköna naturen, samt den genuina gästvänligheten i hjärtat av Österrikes nationalpark Hohe Tauern.
I den vackra Gasteinaerdalen med avslappnad atmosfär och arkitektur vars historia går tillbaka till glansperioden
"Belle Époque" ligger byn Bad Gastein som blir vårt hem under vistelsen. Här finns många varierande utbud av
såväl avkoppling som aktiviteter, samt ett gott utbud av barer, restauranger och shopping. Vi sätter även extra
guldkant på resan med utflykter till både Salzburg och Heiligenblut, samt upplever en genuin österrikisk afton!
Dag 1 Umeå-Bad Gastein

Vi flyger från Umeå via Arlanda och vidare till München där vi landar
under eftermiddagen. Färden går vidare genom vackra alplandskap
till den världskända SPA- och turistorten Bad Gastein, där vi installerar
oss på vårt centralt belägna hotell. Middag på hotellet.

Efter en god och stadig frukost är det dags för resans första vandring.
Vi möter upp med vår lokalguide och är redo att lära känna orten Bad
Gastein närmare. Kvällen avrundar vi i sann alp-anda med en genuin
Österrikisk afton med dragspelsmusik, dans och spex.

på guldbrytningen och på den vallfart som uppkom i samband med
det legendariska fyndet av det ”heliga blodet”. Det är även vid Heiligenblut som den välkända Großglockneralpvägen har sin början.
Den gotiska vallfartskyrkan med sitt spetsiga torn byggdes på 1300och 1400-talen och är ett omtyckt besöksmål, såväl som den 400 år
gamla museibondgården Mentlho. Guldgrävarbyn vid Heiligenblut
är ett friluftsmuseum som skildrar guldbrytningens historia från
romartiden fram till 1900-talet. Efter en hisnande historisk heldag
med de mäktiga alptopparna som fond avrundar vi med en middag
och njuter av kvällen i Bad Gastein.

Dag 3 Salzburg

Dag 6 Vandring

Dag 2 Vandring & Österrikisk afton

Idag gör vi en utflykt till Mozarts födelsestad - Salzburg, som bjuder
på en mängd magnifika byggnader, historiska platser, och vackra
vyer. Vi får en guidad rundtur där vi utforskar stadskärnan med
sevärdheter som Domkyrkan, Mozarts födelsehus, världskända gågatan Getreidegasse, samt mycket mer i denna imponerande stad!
Efteråt ges fri tid att på egen hand utforska staden innan vi sedan
beger oss åter till Bad Gastein och middag på vårt hotell.

Dag 4 Vandring

Vandring i Bad Gasteins natursköna områden. Vi vandrar med en
guide, samt ges förslag på olika typer av vandringar som är mellan ca
2-4 timmar långa. På många av vandringarna finns det också möjligt
att äta och dricka något gott längst vägen, samtidigt som vi njuter av
de natursköna vyerna i en storslagen miljö. Efter en uppfriskande dag
så äter vi middag tillsammans på hotellet.

Dag 5 Heiligenblut

Vi åker på en heldagsutflykt genom alpernas största nationalpark
Hohe Tauern till Österrikes högst belägna by Heiligenblut. Fram till
1900-talet var Heiliegenblut en alpbondby där befolkningen levde

Efter frukost beger vi oss ut för ännu en naturskön vandring i Gasteinerdalen! Till kvällen väntas sedan belöning efter dagens strapatser i
form av en läcker Fondueafton som också blir en fin avrundning på
vår tid i Bad Gastein med omnejd.

Dag 7 Hemresa

Efter dagar av vandring, nya intryck och den välgörande alpluften i
lungorna så säger vi Auf Wiedersehen till Bad Gastein, tar bussen till
flygplatsen, och påbörjar resan hem till Sverige igen.
Avresedag 4/6
Tidtabell Samlig på Umeå Airport 05.15
Flygtider 4/6 UME-ARN 06.30-07.35 ARN-MUC 11.40-13.50
10/6 MUC-ARN 11.55-14.00 ARN-UME 16.10-17.10
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage max 23 kg
Ingår Flyg t/r, 6 övernattningar i dubbelrum, 6 frukost, 6 middag,
buss, utflykter enligt program, entré, guider, reseledare.
Enkelrumstillägg 800:- Måltidsdryck.
Hotell Hotel Elisabethpark ****
Bra att veta Pass behövs, Valuta Euro .
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Portugal

9 dagar

0:- med Sesimbra & Lissabon

Populära Portugal lockar med sol och bad, pulserande storstadsliv och pittoreska byar, vacker natur med böljande
kullar, djupa dalar, olivlundar, korkeksskogar och blomstrande ängar. Under vår resa bor vi i den charmiga orten
Sesimbra, med sina berömda fiskerestauranger och vackra stränder, där vi njuter av god mat och dryck och varvar
avkopplande semesterdagar med spännande utflykter.
Dag 1 Umeå-Sesimbra

Vi samlas på Umeå Airport, därifrån flyger vi via Arlanda till Lissabon.
Vår transferbuss tar oss vidare till Costa de Lisboa och den charmiga
turistorten Sesimbra. Här bor vi på Hotel do Mar, ett charmigt hotell
beläget uppe på en kulle med vacker utsikt över orten Sesimbra och
havet. Hotellet har såväl inomhus- som utomhus pooler och en uppskattad restaurang. Pittoreska gränder och avspänd atmosfär. Gemensamma middagar på hotellet under veckan.

Dag 2 Sesimbra

Sesimbra var från början en liten fiskeby som under årens lopp utvecklats till en livfull semesterort, trots detta är dock folklivet fortfarande genuint och behagfullt avslappnat. Orten är belägen på den
södra kusten vid nationalparken Serra da Arrábidas med en vacker
strandpromenad, samt små gator och gränder med butiker, barer och
restauranger. Här kan vi njuta av färska fisk- och skaldjursrätter, intressanta historiska byggnader, fina golfbanor, samt sköna stränder.

Dag 3 Utflykt Lissabon

Efter frukost beger vi oss iväg till landets vackra huvudstad Lissabon.
Vi får en intressant guidad rundtur där vi bekantar oss närmare med
staden och dess främsta höjdpunkter. Lissabon är en mångsidig och
kontrastrik stad som bjuder på ett stort utbud av sevärdheter, gallerier, museer och shopping. Här upptäcker vi det mesta längst vindlande kullerstensgränder, raka rutnät av gator, samt breda avenyer.
Egen tid ges för att utforska denna kuperade stad, där spårvagn och
bergbana är rekommenderade färdmedel att smidigt ta sig runt med.

Dag 5 Utflykt Evora

Idag upptäcker vi den historiska staden Evora och dess omnejd.
Staden har det näst största antalet av nationalmonument i Portugal, med delar av den gamla stadsmuren bevarad, samt en mängd
byggnader och minnesmärken från såväl romersk som arabisk tid.
Bland senare tiders byggnader märks även den gotiska domkyrkan.
Vårt första stopp blir på en vinkorksfabrik för en intressant rundtur.
Portugal är den största producenten av naturkork, och vi får nyttiga

lärdomar om tillverkningen av vinkorkar och allehanda hantverk så
som skor, väskor, smycken och diverse dekorationer. Färden går sedan vidare till närliggande Estremoz för besök på vingård. Här njuter
vi av en god lunch, samt bjuds på visning och provsmakning av de
fina viner som är traditionella för området. Mätta och belåtna åker
vi sedan tillbaka till Evora för en guidad stadsruntur med fri tid att
efteråt utforska den lilla staden på egen hand.

Fria dagar 2,4,6 och 8.
Dag 7 Utflykt Osttillverkning & vingårdsbesök

Idag besöker vi ysteriet Quinta Velha som tillverkar ost och smör med
hög kvalité av mjölken från Azeitaos traditionella Saloia-får. Här får
vi en intressant rundtur med möjlighet att även själva bli en del av
den anrika traditionen genom att delta under den traditionella osttillverkningen. Självklart så blir det provsmakning av dessa godbitar – säg cheese! Vad passar bättre till smakrika ostar än några goda
droppar vin? En fin kombination av dagens utflykter blir därför ett
besök på ännu en portugisisk vingård. Vi får en visning av gården
samt sätter oss sedan till bords för en trevlig provsmakning av dessa
utsökta viner.

Dag 9 Hemresa

Efter frukost checkar vi ut från vårt hotell och beger oss åter till flygplatsen i Lissabon. Hemresan går via Arlanda och under kvällen landar vi i Umeå efter en trevlig resa med soliga minnen!
Avresedag prel 6/10
Pris ej klart vid katalogens tryckning.
Tidtabell Samlig på Umeå Airport
Flygtider UME-ARN-LIS Flygtider ej klara vid katalogens tryck.
LIS-ARN-UME
Ingår Flyg t/r, 8 övernattningar i dubbelrum inkl frukost och
middag, utflykter, reseledare.
Enkelrumstillägg 2.420:- Måltidsdryck.
Hotell Hotel do Mar
Bra att veta Pass behövs, Valuta Euro, Tidsskillnad -1 timme
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8 dagar

Toscana

14.980:- Vin och Vandring

Upptäck natursköna och vackra Toscana till fots! Våra vandringar går både på den toskanska landsbygden, samt
även genom mer kuperade skogsområden, längst kusten, och dalar med grönskande natur. Vandringsguide finns
med på våra turer som är av lätt till medelsvår karaktär. Vi går längs med mindre vägar, grusvägar och stigar i ett
varierat landskap. Vandringarna ligger på 5-8 km och kombineras med trevliga pauser. Under vandringsdagarna
besöker vi även vingårdar och njuter av goda droppar tillsammans med Toskanska delikatesser. På vår resa får vi
också uppleva Toscanas huvudstad Florens med sin praktfulla arkitektur, sin historia och renässans i överflöd.
Dag 1 Umeå-Montecatini Terme

Vi samlas på Umeå Airport för att påbörja vår resa söderut. Efter ett
byte på Arlanda så landar vi äntligen på Milanos flygplats i La Bella
Italia! Färden går sedan vidare söderut med en paus för lunch, förbi
de stora marmorbrotten i Carrara och Massa, genom det Toskanska
landskapet och fram till den välkända kurorten Montecatini Terme
som blir vårt hem under vistelsen. Vi installerar oss och avrundar vår
resdag med en god middag tillsammans på hotellet.

och efter vår vandring får vi även lite tid att bekanta oss med mysiga
Greve in Chianti. Efteråt väntar ett besök på en vingård i området där
några av Italiens främsta viner framställs. Vi får en visning av gården,
och sedan bjuds vi till bords för att avnjuta en genuin toskansk måltid
tillsammans med gårdens egna viner.

Dag 4 Florens

Efter frukost så är det dags att bege oss ut på resans första vandring
i Montecarloområdet. Montecarlo är ett samhälle beläget 186 möh
mellan Montecatini och Lucca, med vackra omgivningar och det
välkända vinet Montecarlo D.O. C som lockar. Vi vandrar längst ”vinvägen” i ett kuperat och historiskt landskap, samt besöker även en
vingård för visning- och provsmakning av gårdens fina viner och olivolja, tillsammans med goda italienska delikatesser. Middag på egen
hand ikväll.

Under morgonen tar vi bussen till renässansens huvudstad Florens!
Tillsammans med en svensktalande lokalguide beger vi oss ut på en
innehållsrik och intressant promenad 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. Efter en härlig heldag tar vi bussen tillbaka till hotellet
och middag äter vi på egen hand ikväll.

Dag 3 Chianti

Dag 5 Buggiano

Dag 2 Montecarlo

Idag upplever vi Chiantiområdet då vi vandrar i ett böljande landskap som ligger söder om Florens, väster om Autostrada del Sole, med
förhållanden 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 olivlundar och vinodlingar

En liten bit utanför Montecatini Terme ligger orten Buggiano i grönskande vackra omgivningar. Det kuperade området är känt för sina
citrusodlingar och här finns också möjlighet att besöka någon av de
vackra privata trädgårdarna. Här stannar vi även till för ett uppskattat
besök på en italiensk Taverna, där vi skålar i vin och njuter av diverse
delikatesser! Middag äter vi på egen hand ikväll.
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Reseledare Eva Nehrer

Dag 6 Fri dag

Vår semesterort Montecatini Terme är en av Italiens förnämsta kurorter, och ligger vid foten av en kulle med den historiska byn Montecatini Alto på toppen. Kanske passar vi på att bekanta oss mer med
staden, dess omgivning, 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. Kanske lockar en utflykt till närliggande Pisa, eller ett avslappnade besök på SPA? Idag
spenderas dagen helt efter egna önskemål, samt med middag på
egen hand.

Dag 7 Populonia-Baratti

Idag vandrar vi i de kustnära området Populonia, i landskap präglade
av Medelhavet och dess karaktäristiska vegetation. Området är särskilt känt för sina gamla etrustiska lämningar, kyrkoruiner, gravar och
stenbrott. Vi äter vår medhavda lunch under vandringen, och efteråt
finns möjlighet att besöka den lilla byn, den arkeologiska parken,
eller spendera en skön stund på stranden. Väl tillbaka på hotellet så
avrundar vi dagen och vår vistelse i Toscana med en trevlig middag
tillsammans.

Dag 8 Hemresa

I arla morgontimman så checkar vi ut från vårt hotell, tar transferbussen till flygplatsen i Milano, och påbörjar resan tillbaka till Sverige
Avresedag 18/5, 20/9
Tidtabell Samlig på Umeå Airport 05.15
Flygtider UME-ARN 06.30-07.30 ARN-LIN 09.25-12.05
LIN -ARN 13.00-15.40 ARN-UME 17.45-18.45
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage max 23 kg
Ingår Flyg t/r, 7 övernattningar i dubbelrum, 7 frukost, 3 middagar,
transfer, 4 vandringsdagar med guide, vinprovningar mm enligt
program, lokalguide, entré, transfers, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 1100:- Måltidsdryck.
Hotell Grand hotel Nizza et Suisse i Maj, Hotel Tuscany Inn i Sep.
Bra att veta Valuta Euro, Pass eller EU-idkort behövs
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)

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 hälsoturism, sina
vackra parker, och sin livliga atmosfär. På kullen ovanför höjer sig
den historiska staden Montecatini Alto, som nås lätt med bergbanan. 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.
Hotel Tuscany Inn är ett modernt 4-stjärnigt hotell centralt beläget
i charmiga staden Montecatini Therme, i hjärtat av Toscana. Rummen är ljust inredda med minibar, digital-TV, luftkonditionering,
gratis WI-Fi, och i den stora restaurangen serveras goda rätter.
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10 dagar

Dubrovnik

15.680:-

Dubrovnik, Adriatiska havets pärla! En spännande blandning mellan gammalt och nytt. Här blir vi ett med vimlet
i gamla stans medeltida gränder och njuter av havets kristallklara vatten. Vi bor i staden som ligger längst ned i
södra Kroatien och anses vara en av världens vackraste. Insprängd mellan två vikar, mot kala, grå berg som står i
effektfull kontrast till det blå havet. Under våra härliga resdagar gör vi även spännande utflykter, och 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. Vi
flyger via Helsingfors för att sedan landa på Dubrovniks flygplats.
En transferbuss tar oss till stadsdelen Babin Kuk där vi installerar oss
på ett utmärkt hotell beläget på en grönskande halvö strax norr om
Dubrovniks Gamla Stad. Med underbar utsikt över Adriatiska havet,
samt en kort promenad från halvöns allra bästa klappersstenstränder, har vi en perfekt plats att utgå från inför våra dagar av spännande
utflykter varvat med skön avkoppling. 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 stadsrundtur 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 handelscentret Luzaplatzen omgiven av några av stadens viktigaste byggnader,
shoppa i mysiga små butiker, samt äta och dricka gott på någon av
alla de restauranger som lockar. Middag 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 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. Middag på hotellet.

Dag 4 Fri dag

Spenderas efter egna önskemål, samt middag på egen hand.
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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,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 där middagen serveras.

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. 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 för middag.

Dag 8 och 9 Fria dagar

Spenderas efter egna önskemål, samt middag på egen hand.

Dag 10 Hemresa

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

Dag 6 Fri dag

Spenderas efter egna önskemål, samt middag på egen hand.

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 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

Avresedag 30/5
Tidtabell Samlig på Umeå Airport 10.30
Flygtider 30/5 UME-HEL 12.00-14.20 HEL-DBV 16.55-18.55
8/6 DBV-HEL 10.15-14.15 HEL-UME 15.50-16.00
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage max 23 kg
Ingår Flyg t/r, 9 övernattningar i dubbelrum, 9 frukost, 4 middagar,
buss, 2 vinprovningar, utflykter enligt program, lokalguider,
båttransfer, reseledare.
Tillkommer Enkelrumstillägg 4.660:- Måltidsdryck.
Hotell Hotel Tirena / Club Dubrovnik *** i Babin Kuk
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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8 dagar

Sköna Provence

Njut av en vecka i sydfransk stil med god mat, vin, shopping, gott sällskap och spännande upplevelser! Vi färdas
bortom de stora allfarsvägarna och kommer det gemytliga nära, speciellt när vi bjuds hem till Lena och Gösta Linderholms ”skorsstenshus” ute på den provencalska landsbygden. Det här är en resa där alla sinnen och kulinariska
upplevelser blandas i absolut harmoni - en resa för verkliga livsnjutare!
Dag 1 Umeå-Nice-Cannes

Vi flyger från Umeå via Arlanda ner till Nice. I ankomsthallen möter
vår reseledare, Eva Nehrer upp. Hon har bott här nere i tre år och
brinner för att få visa er Provence. Efter en gemensam lunch väntar
en intressant rundtur i Nice, Franska Rivierans största stad med ca
350.000 invånare. Staden ligger vackert med höga alper i nordost
och Medelhavet i söder. Vi strövar längs Promenade des Anglais och
ser berömda Hotel Negresco och andra storslagna byggnader från La
Belle Epopque . Vi besöker blomstermarknaden och kanske doppar
vi tårna i Medelhavet från klapperstensstranden. Gamla stan ägnar vi
också ett besök med tid för stopp i butiker. Mot kvällen åker vi vidare
till Cannes (ca 40 min restid) där vi bor i två nätter. Vi checkar in på
vårt hotell och avrundar kvällen med en trevlig middag tillsammans.

Dag 2 Cannes

Efter frukost gör vi en guidad stadspromenad i Cannes och sedan
har vi resten av dagen att utforska festivalstaden på egen hand.
Cannes har ca 70 000 invånare och levererar diverse festivaler och
evenemang så gott som varje vecka året runt. Den mest vända är
förstås filmfestivalen, som har arrangerats sedan 1946 och hålls varje
år under maj månad. Kanske en promenad på La Croisette lockar? Här
har många glittrande filmstjärnor vandrat och kanske stöter vi på ett
och annat välbekant ansikte? Ett foto-stopp vid trappan till det spektakulära festivalpalatset, där många kändisar skridit upp för stegen,
bli ett fint minne från Cannes.

Dag 3 Cannes- Aix-en-Provence - Arles

Efter frukost checkar vi ut och lämnar Cannes. Vi åker till bedårande
Aix-en-Provence, den gamla romarstaden, som under medeltiden
var huvudort i Provence. Staden har anor från 100-talet f.Kr. och anlades på den här platsen tack vare sitt milda klimat och tillgången
till varma källor. Idag är Aix en betydande universitetsstad med ett
blomstrande näringsliv. Vi får egen tid att upptäcka staden med de
vackra fontänerna, samt det stora utbudet av butiker, restauranger
och caféer. Vi äter också lunch på egen hand innan vi åker vidare.
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Nästa stopp blir på Carrières de Lumières -här väntar ett fascinerande
besök i det gamla stenbrottet som under åren utvecklats till ett mycket populärt turistmål på grund av sina audiovisuella utställningar
som saknar motstycke. Ett innovativt koncept där videokameror projicerar kända konstnärers målningar på de höga grottväggarna, och
där bildernas färg och form ackompanjeras av väl utvald musik. Vi
vandrar i stora gallerier uthuggna ur berget och omsluts av den spektakulära multimediashowen med verk av storheter som Van Gogh,
Monet, Renior, Chagall, och renässansens giganter Michelangelo och
Leonardo de Vinci. En unik utställning och en magisk upplevelse! Vi
åker det korta biten till Arles där vi checkar in på Hotel Arles Plaza
som blir vårt hem för fem nätter, bekvämt beläget i centrum med
närhet till gamla stan och dess medeltida gränder, livliga restauranger och mysiga barer. Staden är ett av de historiskt sett intressantaste
resmålen i hela Provence, med den magnifika romerska amfiteatern
som fortfarande används för storslagna evenemang, samt andra arkitektoniska mästerverk.

Dag 4 Arles och Camargues

Idag väntar en innehållsrik rundtur i det vilda och vackra Camargue,
Västeuropas största floddeltaområde mellan Rhône och Medelhavet. I detta unika naturområde som är känt för sina risodlingar och
saltutvinning, har vi möjligheten att kanske skåda de rosa flamingos,
de svarta karaktäristiska tjurarna, samt de vita hästarna som alla kännetecknar det spännande området. Vi passar även på att njuta av en
idyllisk båttur i dessa sköna omgivningar. Sedan äter vi en gemensam
lunch i Saintes Maries de la Mer. Åter till Arles för en fri eftermiddag.

Dag 5 Abbaye de Montmajour och Glanum

Idag gör vi ett intressant besök på klostret tillägnat helgonet St.Peter
av Montmajour. Ett befäst Benedictiner kloster som började byggas redan under 900-talet, välkänt för sin krypta med gamla gravar
och den stora kyrkan som inte är färdigbyggd. Montmajour Abbey
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var en viktig plats för pilgrimsvandringar under medeltiden, samt en
populär- och ofta återkommande miljö i målningarna av konstnären
Vincent van Gogh. Idag räknas platsen till en av de historiskt mest
betydelsefulla i området. Efter vårt besök är det dags att åka vidare
till nästa historiska plats belägen i Saint-Remy-de-Provence. Glanum,
en gång en befäst by under järnåldern och idag ett spännande arkeologiskt besöksmål. Här vandrar vi omkring bland lämningar och
monument så som romerska bad och hellenistiska tempel. Kvarlevor
som påminner om en svunnen tid, och vi känner verkligen historiens
vingslag!

Dag 6 Pont du Gard och Avignon

Efter frukost möter vi vår lokalguide som kommer att vara med oss
under hela dagen. Vi börjar med att resa norrut till den romerska
akvedukten Pont du Gard som är belägen mellan Nîmes och Avignon. Detta är en av romarnas mest fulländade vattenledningsbyggnader i tre våningar, upptagen på Unescos världsarvslista. Vi tar en
promenad genom akvedukten och på andra sidan väntar en restaurang där vi äter dagens lunch. Under eftermiddagen reser vi vidare
mot Avignon där vi besöker påvepalatset från 1300-talet, en av de
strösta byggnaderna från europeisk medeltid. Vi ser även den medeltida bron Pont Saint-Bénézet (Pont d’Avignon) byggd på 1100-talet.
Ursprungligen var bron 900 meter lång och bestod av 22 valv, varav

fyra återstår idag. Redan på 1600-talet skrevs en visa om bron: ”Sur
le pont d’Avignon”. Vi känner historiens vingslag och utforskar dessa
fascinerande miljöer, innan det är dags att återvända till vårt hotell i
Arles.

Dag 7 Nyons med Lena & Gösta Linderholm

Efter en god frukostbuffé på hotellet så gör vi idag en utflykt till
Nyons för att hälsa på hemma hos konstnärsparet Lena och Gösta
Linderholm som blir våra värdar idag. De tar emot oss i sin provencalska by där de bor i sitt pittoreska hus med vacker trädgård. Vi bjuds
på ett välkomstglas bland grönskan innan Lunch äter vi på ett före
detta kloster Saint Victor och Gösta underhåller oss med sin sång
och gitarr. Efter detta trivsamma möte beger vi oss åter till Arles. Gemensam middag på hotellet avrundar en berikande dag.

Dag 8 Hemresa

Efter frukost har det blivit dags att checka ut från vårt hotell och åka
till flygplatsen. Vi säger au revoir till Nice och återvänder hem med
fantastiska resminnen från Provence.

Avresedag 25/9

Priset ej klart vid katalogens tryckning.
Uppdateras inom kort på vår hemsida.
Tidtabell Samlig på Umeå Airport 05.45
Flygtider 25/9 UME-ARN 0700-08.05 ARN-NCE 09.40-12.40
2/10 NCE-ARN 13.20-16.15 AEN-UME 17.25-18.25
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage max 23 kg
Ingår Flyg t/r, 7 övernattningar i dubbelrum, 7 frukost, 7 middagar,
4x lunch, buss, utflykter enligt program, lokalguider,
Tillkommer Enkelrumstillägg 2370:- Måltidsdryck.
Hotell Best Western Univers Hotel, Hotel Arles Plaza
Bra att veta Pass behövs, Valuta Euro
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Långsemester i Andalusien

15 dagar

15.980:-

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, hamnstaden Malaga och sagolika
Alhambra vid drömmarnas Granada.
Dag 10 Malaga

Dag 1 Umeå-Torremolinos

Avresa enligt tidtabell. Vi flyger Umeå-Arlanda där vår reseledare
möter upp i Sky City. Väskorna går raka spåret Umeå-Malaga. Väl i
Malaga väntar vår transferbuss som tar oss den korta sträckan till Torremolinos och vårt fyrstjärniga hotell där vi bor under hela vistelsen.
Frukost och middagar på hotellet.

Dag 3 Granada

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.

Idag gör vi en halvdagsutflykt till den fantastiska sjöfartsstaden Malaga. Då spanjorerna fann Amerika blev staden centrum för handeln
mellan kolonierna och blev således ett av Spaniens viktigaste handelscentrum.

Fria dagar - 2, 4, 6, 8, 9, 11-14
Dag 15 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 5 Sevilla

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 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.
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Avresedag 6/3 , 23/10
Tidtabell Samling på Umeå Airport 06.15.
Flygtider UME-ARN-AGP 07.25-8.30 10.45-15.05
AGP- ARN-UME 12.35-16.55 21.30-22.35
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat babage max 23 kg
Ingår Flyg Umeå-Arl-Malaga t/r , transfer, del i dubbelrum på
fyrstjärnigt hotell inkl frukost & middag, utflykter enligt program,
lokalguider, reseledare.
Tillkommer Enkelrumstillägg 4800:- (Mars) 5350:- (Okt). Dryck.
Hotell Sol Don Pablo**** här bor vi i Mars
Sol Don Pedro**** här bor vi i Oktober
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Barcelona & Mallorca

10 dagar

Här kombinerar vi två av Spaniens hetaste resmål! Barcelona med sevärdheter som vi kan ägna flera 15.980:dagar åt att utforska. Det kryllar av vackra hus, kyrkor och parker. Bland stadens främsta landmärken
finns Gaudis livsverk, den sagolika katedralen Sagrada Família som aldrig blir klar. I solsäkra paradiset Mallorca bor
vi i Magaluf på Hotel Flamboyan Caribe som ligger direkt på stranden och vi har alla rum med havsutsikt. Spännande utflykter blandas med skön avkoppling och god mat.
Dag 1 Umeå - Barcelona

Samling på Umeå Airport. Vi flyger via Helsingfors till Barcelona där
vår transferbuss tar oss till hotellet, efter incheckning väntar en lättare kvällsvickning innan vi säger godnatt.

Dag 2 Stadsrundtur

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. Eftermiddagen fri
tills vi samlas för gemensam middag på hotellet.

Dag 3 Vingård

På förmiddagen besöker vi vingården Bodega Torres i Vilafranca som
ligger ca 5 mil utanför Barcelona. Här får vi en guidad visning och
förstås provsmaka deras viner. Resten av dagen fri fram tills vi samlas
för kvällens middag på vårt hotell.

Dag 4 Barcelona-Mallorca

Efter frukost är det dags att lämna fastlandet för semesterparadiset
Mallorca. Flygningen tar bara 45 minuter och vi ankommer till Palma
flygplats kl 12.40. Transferbussen tar oss till Magaluf och vårt hotell
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. Mallorca är en mycket vacker ö och har många
naturreservat, 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 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 8 Valldemossa & Sóller

Efter en tidig frukost startar dagens äventyr. Buss och vår lokalguide
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 Chopinmuseet.

Fria dagar - 5, 7, 9
Dag 10 Hemresa

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 14/5
Tidtabell Samlig Umeå Airport 10.45
Flygtider
14/5 12.10-14.10 UME-HEL
17.25-20.25 ARN-BCN
17/5 11.55-12.40 BCN-PMI
23/5 11.50- 15.30 PMI-ARN
17.45-18.45 ARN-UME
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage max 23 kg
Ingår Flyg t/r, transfers, del i dubbelrum inkl frukost & middag,
utflykter enl program, lokalguide, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 2740:- Måltidsdryck.
Hotell Hotel Eurostars Cristal Palace i Barcelona,
Hotel Flamboyan Caribe i 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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4 dagar

San Remo i blom -Weekend

8.780:-

Följ med till San Remo på den Italienska Blomster Rivieran där den årliga blomsterparaden hålls denna helg. Här
finns ett överdåd av blommor och tusentals besökare som vill beundra de färgglada blomstervagnarna. Havet
och de omkringliggande bergen skapar ett speciellt mikroklimat, vilket ger särskilt fördelaktiga förhållanden för
växter och blommor. Kurorten San Remo grundades redan på romartiden, och upptäcktes först av den engelska
och ryska överklassen och är känd för sina blommor, musik- filmfestivaler, casinot och det fina behagliga och milda
klimatet året om. I en arabiskinspirerad och vacker jättevilla, bodde uppfinnaren Alfred Nobel de sista åren av sitt
liv. San Remo skickar därför blommor till Nobelfesten i Stockholm varje år.
Dag 1 Umeå-San Remo

Avresa enlig tidtabell. Vi flyger till Nice via Arlanda. Väl landade möter
vår reseledare upp i ankomsthallen. Vi börjar med en lunch i Nice
och därefter en sightseeingtur innan vi åker vidare till San Remo.
Här checkar vi in på Hotell Europa som ligger mitt emot Casinot. Gemensam middag på hotellet.

Dag 2 Heldag San Remo, Dolceaqua and Isolabona

Dagen börjar med att utforska San Remo. Välkänd för oss nordbor
utifrån flera av Evert Taubs visor där han sjunger om ”San Remo”. Här
finns även Alfred Nobels villa som idag är museum. Eftersom Nobel
var bosatt i San Remo skickar staden varje år blommor till Nobelfesten i Stockholm. Vi fortsätter sedan västerut till bergsbyarna Dolceaqua och Isolabona. Vi vandrar runt i den pittoreska medeltidsbyn
Dolceaqua i Val Nervia. Namnet betyder sött vatten, men staden är
känd för sitt rödvin och sin antika stenbro avmålad av Monet. Under
eftermiddagen bjuds vi på en vinprovning och provsmakning av lokala delikatesser innan vi vänder åter till San Remo. Eftermiddagen
fri.

Dag 3 Blomsterparaden

Dagen ägnar vi åt blomsterfestivalen med paradtåg längs den eleganta strandpromenaden. Paraden är gratis och öppen för alla.
Staden fick under 1800-talet sin aura av stil och elegans när förmögna ryssar och engelsmän lockades hit av den behagliga vintersolen.
Ett minne från denna tid är den rysk-ortodoxa kyrkan som är väl värd
ett besök. Den eleganta strandpromenaden fick sitt kejserliga namn
– Corso Imperatrice – efter Maria Alexandrovna, hustru till ryske
tsaren Alexander II, som spenderade vintern 1874 här och skänkte de
palmer som än i dag kantar stranden. Längs strandpromenaden finns
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det många trevliga restauranger och caféer där man slå sig ner för en
vilostund och en god kopp espresso eller kanske ett glas prosecco.
Kurorten San Remo grundades redan på romartiden, och är känd för
det fina behagliga och milda klimatet året om. I en arabiskinspirerad
och vacker jättevilla, bodde uppfinnaren Alfred Nobel de sista åren
av sitt liv.

Dag 4 Hemresa

Efter frukost i lugn och ro och kanske en sista titt på San Remo, är det
dags att åka till flygplatsen för hemresa.

Avresedag 9/3
Tidtabell Samling på Umeå Airport 05.15
Flygtider 9/3 UME-ARN 06.30-07.35 ARN-NICE 08.30-11.35
12/3 NICE-ARN 14.40-17.40 ARN-UME 20.55-22.00
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage max 23 kg
Ingår Flyg t/r, del i dubbelrum inkl frukost, lokalguider, buss, 1 x
middag, 1 x lunch, vinprovning, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 810:- Måltidsdryck.
Bra att veta Valuta Euro , Giltigt pass behövs, Ingen tidsskillnad
Hotell Hotel Europa**** www.hoteleuropa-sanremo.com
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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5 dagar

Rom -Weekend

9.980:-

Njut av en härlig weekend i Rom. Det sägs att alla vägar bär just hit och det har sagts att ett liv inte räcker för att se
hela Rom, men vi hinner se en del på vår resa till den eviga staden som under årtusenden formats till vad den är
idag. Här slåss historiska kulturskatter och moderna modehus om uppmärksamhet. Att strosa runt bland storslagna monument, antika byggnader, medeltida gränder, renässanspalats och barockfontäner, att njuta av det italienska köket och inte minst shoppingen är en fantastisk upplevelse. En av dagarna besöker vi vingården Casal Pilozza,
strax utanför Rom för vinprovning och italienska delikatesser.
Dag 1 Umeå - Rom

Avresa enligt tidtabell. Vi flyger från Umeå till Rom via Arlanda. Väl
landade möter vår reseledare upp i ankomsthallen. Transfer till
Grand Hotel Fleming där vi bor under vistelsen. Gemensam middag
på hotellet i kväll. Hotellet är beläget i ett lugnt bostadsområde ca 5
km utanför centrum. Bra bussförbindelser in till centrum.

Dag 2 Rom

Frukost på hotellet. Sedan åker vi på en guidad rundtur (ca 3 timmar)
genom ”den eviga staden” och det bjuds på en rad sevärdheter. Till
Roms historiska platser och minnesmärken hör bl.a. “ det romerska
torget” Forum Romanum, Capitoleum, Fontana di Trevi, gladiatorspelens Colosseum, Ängelsborgen – Castello San Angelo, Spanska
Trappan, Villa Borghese, templet Pantheon och de stora katakomberna. Efter rundturen är resten av dagen/kvällen fri för att utforska Rom
på egen hand. Vår reseledare informerar om lokalbussen till/från hotellet.

Dag 3 Vingårdsbesök

Idag gör vi ett besök på den familjeägda vingården Casal Pilozzo
vackert beläget på landsbygden strax söder om Rom. Här provar vi
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. Resten av dagen spenderas på egen hand. Det
finns många restauranger i närheten av vårt hotell som lockar med
goda rätter.

Dag 4 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. På kvällen samlas vi för en trevlig trerätters
middag på närbelägna restaurangen Aroma Osteria.

Dag 5 Hemresa

Efter frukost packar vi in vårt bagage i bussen och åker ut till flygplatsen för hemresa.

Avresedag 18/4
Tidtabell Samling på Umeå Airport 06.00
Flygtider 18/4 UME-ARN 07.25-08.25 ARN-ROM 10.15-13.25
22/4 ROM-ARN 10.20-13.30 ARN-UME 16.10-17.10
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage max 23 kg
Ingår Flyg t/r, del i dubbelrum inkl frukost, transfer, lokalguider,
buss, 1 x middag, 1 x lunch med vinprovning, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 1080:- Måltidsdryck.
Bra att veta Valuta Euro , Giltigt pass behövs, Ingen tidsskillnad
I april är medeltemperaturen i Rom ca 16-19 grader om dagarna.
Kvällarna är svalare då temperaturen sjunker till 6-8 grader om nätterna.
Hotell Grand Hotel Fleming**** www.grandhotelfleming.it
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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5 dagar

Prag -Weekend

ca 8.300:-

Prag är slående vackert med de historiska delarna som breder ut sig på båda sidorna av Moldau. Floden korsas av
många broar och mest känd är den magnifika Karlsbron. Staden bjuder på ett brett kulturarv, vindlande gator och
äkta pilsner. Prag har mycket att erbjuda när det gäller mat och dryck, och då inte minst lokala specialiteter. Upplev
en annorlunda middag som vi inleder med ett bryggeribesök, följt av förrätt och huvudrätt på restaurang U Medvidku och där vi sedan avnjuter desserten i en tredje, ny miljö – allt inom bekvämt promenadavstånd. Att dricka öl
i Prag är nästan ett måste. Ingen annan huvudstad på den här planeten bjuder på så god öl till så låga priser som
Prag. Resan avslutas med en kväll på en av stadens folklorerestauranger med traditionell mat, dryck och underhållning.
Dag 1 Umeå - Prag

Dag 4

Vi samlas på Umeå Airport. Via Arlanda tar vi oss vidare till Tjeckiens
huvudstad. Transfer till Jurys Inn Prague Hotel. Ett modernt, snyggt
och rökfritt hotell med bra läge, promenadavstånd till Gamla Stan
och Karlsbron. Fri WiFi på hela hotellet. Gemensam middag på hotellet.

Även denna dag spenderas enlig egna önskemål. Till kvällen samlas
vi för en folklorekväll med tjeckisk mat, musik och dans på en traditionell tjeckisk restaurang. Musiken är melodiös, vacker och full av
energi. Så spritter det till i benen är det bara att ta sig en svängom
med bordsgrannen.

Dag 2

Dag 5

Efter frukost väntar en fyra timmars guidad tur. Vi vandrar till fots
genom gamla stan och ser bland annat de judiska kvarteren, gamla
stadens torg och den berömda Karlsbron. Prag är en av Europas vackraste huvudstäder där 16 broar förbinder de olika stadsdelarna med
varandra. Eftermiddagen tillbringas på egen hand för exempelvis
shopping. I centrum finns bland annat skovaruhuset Bata, varuhuset
Tesco och nybyggda shoppingcentret Palladium som har över 180
butiker. Går vi upp mot Karlsbron finns möjlighet att fynda i secondhandbutiker och små prylaffärer.

Dag 3

Dagen fri för egna strövtåg. Prag har mycket att erbjuda när det
gäller mat och dryck, och då inte minst lokala specialiteter. I kväll
väntar en lite annorlunda middag - öl & matvandring, som vi inleder
med ett bryggeribesök, följt av förrätt och huvudrätt på restaurang U
Medvidku och där vi sedan avnjuter desserten i en tredje, ny miljö –
allt inom bekvämt promenadavstånd.
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Efter frukost är det så dags att tänka på hemresan. Transfer till flygplatsen där vi checkar in till Umeå med många fina minnen i bagaget.

Avresedag Maj
Tidtabell Samlig Umeå Airport 05.45
prel flygtider
UME-ARN 07.00-08.05 ARN-PRAG 10.00-11.55
PRAG-ARN 10.45-12.40 ARN-UME 15.50-16.50
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage max 23 kg
Ingår Flyg t/r, transfers, del i dubbelrum inkl frukost. En
hotellmiddag, en öl & matvandring, en folklorekväll med middag
inkl dryck, lokalguide, reseledare.
Tillkommer Enkelrum ca 1990:- Måltidsdryck.
Hotell Jurys Inn Prague Hotel****
Bra att veta Valuta CZK Tjeckiska Koruna Pass eller EU-idkort
behövs
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Berlin med Julmarknad -Weekend

4 dagar

Berlin är en av Europas mest pulserande och fascinerande huvudstäder, historiens vingslag blandas med modern tid och lockar oss med spännande upplevelser av allehanda slag! Inte minst i juletider, då staden glittrar och
glimmar som allra mest, och bjuder på underbar julstämning med över 60 olika julmarknader spridda över olika
stadsdelar - var och en med sin speciella karaktär. Lägg där till en storslagen färgsprakande show och resan blir
komplett! En perfekt resa för dig som vill ha storstadsweekend med shopping, kultur och nöjen, samt genuin julstämning i ett.
Dag 1 Umeå-Berlin
Vi träffas på Umeå Airport och tar oss via Arlanda till en av
Europas mest fascinerande huvudstäder, de tusen juleljusens
Berlin! Väl landade bär det sedan av genom ett vackert kvällsupplyst Berlin för incheckning på vårt bekväma hotell, centralt beläget med gångavstånd till världskända sevärdheter
som shoppinggatan Kürfurstendamm med det stora varuhuset KaDeWe, Brelin Zoo, Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche,
samt flertalet muséer, caféer och restauranger. En mysig middag tillsammans avrundar kvällen.
Dag 2 Stadsrundtur
Efter en god frukost väntar en innehållsrik stadsrundtur genom den stämningsfulla staden där vi passerar de främsta av
stadens sevärdheter. Vi färdas längst paradgatorna Unter den
Linden och Ku´damm, ser ståtliga Brandenburger Tor, passerar
resterna av Berlinmuren, Checkpoint Charlie och Alexanderplatz, samt andra platser och byggnader som vi förknippar
med världsstaden Berlin. Självklart ser vi även några av de
flertalet vackra Julmarknader staden stoltserar med. Vår stadsruntur avslutas vid lunchtid, och sedan är eftermiddagen
och kvällen fri för att upptäcka mer av staden på egen hand.
I Berlin finns något för alla. Staden är en av världens mest
spännande museistäder, den stora Tiergarten är ett vackert
parkområde att strosa omkring i, och det fantastiska affärsutbudet lockar den köpglade. Varuhuset KaDeWe’s julskyltning
är världsberömd och självklart ett givet besöksmål under resan. Berlin är staden som aldrig sover, med ett glittrande, omtalat och omfattande nattliv… låt dig svepas med!

Dag 3 Friedrichstadt-Palast!
Fri dag för att upptäcka mer av Berlin, eller varför inte söka sig
ut i de närliggande områdena? Vackra Charlottenburgs slott
stoltserar med en härlig julmarknad med stort utbud av traditionellt hantverk och juldekorationer. Botanisera bland de
många uppvärmda tälten, njut av en kopp rykande Glühwein,
och omfamnas av den glada stämningen. Framåt kvällen tses
vi för avfärd till en efterlängtad och storslagen show på anrika
Friedrichstadt-Palast! The One är showen där över hundra artister levererar färgsprakande underhållning med sång, musik
och akrobatiska nummer på världens största teaterscen.
Stjärndesignern Jean Paul Gaultier har skapat de över 500 extravaganta kostymerna. Det blir en kväll vi sent ska glömma!
Dag 4 Hemresa
Efter frukost och utcheckning är det sedan dags att säga Auf
Wiedersehen till Berlin och påbörja hemresan. Tacksamma för
några händelserika dagar, med tomtesäcken full av klappar,
magen full av lebkuchen, och hjärtat varmt av fina minnen
från den tyska huvudstaden i juleskrud!
Avresedag 6/12 Pris ej klart vid katalogens tryck.
Tidtabell Samlig Umeå Airport Tid meddelas senare.
Flygtider
6/12
UME-ARN-BERLIN Tider ej klart vid katalogens tryck.
9/12
BERLIN-ARN-UME
Ingår Flyg t/r, transfers, del i dubbelrum inkl frukost, en middag,
guidad rundtur, reseledare.
Tillkommer Enkelrum Showbiljett Måltidsdryck.
Hotell
Bra att veta Valuta Euro Pass behövs
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KRYSSNINGSRUTT			ANK
AVG
26/7
Passau			 		16.00
27/7
Wien				12.00
18.00
28/7
Budapest				09.30
21.30
29/7
Bratislava				13.00
16.30
30/7
Wachau				08.00
13.30
31/7
Passau				10.00

Donaukryssning

8 dagar

18.580:-

Upplev en fascinerande färd längs floden Donau. Vi njuter av god mat och dryck, skön avkoppling, trevligt sällskap,
samt besöker tre storslagna huvudstäder under en och samma resa! Vi färdas med flodkryssaren DCS Amethyst
där vi bor i fina hytter på Rhein deck. Hytterna är på 15 kvm, har fransk balkong och är utrustade med dusch/
wc, hårfön, TV, AC och säkerhetsbox. Varje dag serveras vi frukostbuffé, lunch och middag ombord, allt medan
vackra vyer passeras. Kombinerat med spännande utflykter i land så blir semestern komplett. Följ med oss ”an der
schönen blauen Donau”!
Dag 1 Umeå-München-Passau

Vi flyger till München via Arlanda. Väl landade så stiger vi på bussen
för vidare färd till treflodsstaden Passau. Här checkar vi in på vårt hotell och avrundar dagen med en gemensam middag.

Dag 2 Flodkryssning

Frukost på hotellet och sedan har vi tid att på egen hand utforska
Passau med dess storartade konst och arkitektur, shoppa, flanera runt
eller bara koppla av. Längst idylliska gränder, samt eleganta gågator
och vackra torg, finns möjligheten att tillbringa några timmar innan
det är dags att stiga ombord på DCS Amethyst som ska bli vårt hem
de kommande fem nätterna. Välkomstdryck och välkomstmiddag
serveras under kvällen, medan vi långsamt glider fram på Donau
till Wien. Ombord njuter vi av det goda livet med vackra vyer som
passeras, och på land finns möjligheten att följa med på guidade
rundturer, samt att även tid till att strosa omkring på egen hand.

Dag 3 Wien

Idag upptäcker vi Österrikes ståtliga huvudstad Wien, där gammalt
möter nytt i en intressant blandning. Praktfull arkitektur, moderna
muséer, mysiga kaffehus och en elegant atmosfär. Vi beger oss ut i
den romantiska staden på en guidad stadsrundtur där vi får se de
främsta av stadens sevärdheter. Den mäktiga Stefansdomen, Spanska
Ridskolan, och vackra slottet Schönbrunn för att bara nämna några.
Efter den givande turen har vi tid att på egen hand valsa runt i Wien
och fortsätta förföras av stadens charm. Staden har ett stort utbud av
shopping och barer… eller varför inte ett göra ett restaurangbesök
för en god bit äkta Wienerschnitzel?

Dag 4 Budapest

Dag 5 Bratislava

Vi upptäcker en tredje huvudstad under vår resa, då vi idag når Slovakiens största stad Bratislava. Även här beger vi oss ut på en berikande stadsrundtur där vi får se det storslagna Grassalkovichpalatset
som är den officiella bostaden för landets president. Vi möts även av
andra storslagna sevärdheter som Bratislavas slott -Slovakiens mest
kända landmärke, den gotiska pärlan Franciskanerkyrkan, samt den
gotiska 1300-talsdomen St. Martin som är den största och viktigaste
kyrkan i Bratislava. Efteråt ges fri tid för egna strövtåg i en av Europas
mest prisvärda städer vad gäller såväl mat som dryck. Gamla stan är
Bratislavas medeltida centrum med en genuin atmosfär, restauranger och barer, samt med mysiga gator och gränder att strosa omkring i.

Dag 6 Wachau

Under morgonen anländer vi till Ungern och landets huvudstad Budapest. Vår färdväg Donau flyter fridfullt fram och delar staden i de
två stadshalvorna Buda och Pest. Vi får en innehållsrik guidad tur i
staden som har ett brett utbud av kultur och historia, samt är världskänd för sina över hundra varma källor och hälsosamma bad. På Bu-
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dasidan tornar det ståtliga kungliga slottet uppe på slottskullen och
i närheten finns även Mattiaskyrkan från 1200-talet, samt Fiskarbastionen med dess berömda terrass. På Pestsidan finner vi bland annat
den pampiga Parlamentsbyggnaden i nygotisk stil, Hjältarnas torg
vid Stadsparken, samt Budapests stora synagoga, Europas största.
De flesta av stadens restauranger ligger på Pestsidan och efter vår
tur kan det kanske smaka gott med nationalrätten gulasch eller den
populära rätten langos? I stadens färgstarka saluhall kan vi även
provsmaka andra ungerska specialiteter – allt från paprika och salami
till riktigt goda viner. I Budapest finns också några av Europas äldsta
caféer, där vi kan njuta av utsökta ungerska bakelser i vackra miljöer.
Det finns även gott om både traditionella marknader, butiker, och
stora köpcentrum för den shoppingssugne.

Under morgontimmarna har vi kommit tillbaka till Österrike, där
Donau flyter fram mellan städerna Melk och Krems, och vi befinner
oss i den natursköna Wachaudalen. En ca 30 km lång dalgång som
varit befolkad sedan förhistorisk tid med ett stort antal historiska
byggnader, och som även är ett känt vindistrikt världen över. Tack
vare det milda klimatet som påverkas av Donau, sluttningar som
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Budapest

Bratislava
lutar mot solen, samt urbergets särskilda kvalitet växer och frodas
utmärkta viner i Wachau. Möjlighet finns att göra en vacker utflykt
i orter med medeltida karaktär, omgivna av mjuka kullarna bevuxna
med vinrankor, eller så kanske en avkopplande vilodag dag ombord
på fartyget lockar? Under kvällen och natten färdas vi åter till Passau.

Avresedag 25/7
Tidtabell Samlig Umeå Airport 10.40
Flygtider
25/7
UME-HEL 12.00-14.20
HEL- MUC 16.15-17.50
1/8
VIE-HEL 11.15-14.40
HEL-UME 15.50-16.10

Dag 7 Passau-Wien

Ingår Flyg t/r, transfers, del i dubbelrum inkl frukost och middag,
6 dagars flodkryssning med utsideshytter med fransk balkong
inkl frukost, lunch, middag ombord. Guidad rundtur med
svensktalande lokalguide och buss i Budapest, Wien, Bratislava.
Reseledare.
Tillkommer Enkelrum 3950:- Måltidsdryck.
Hotell IBB Hotel Passau Centre,
Austria Trend Hotel Ananas, Wien
Bra att veta Valuta Euro Pass behövs
(Reservation för ev valuta-/skattehöjningar)

Under morgontimmarna äter vi frukost och sedan har det blivit dags
att lämna vår flodkryssare för att bege oss till Wien. Vi checkar in på
vårt hotell och sedan finns tid att spendera resten av dagen efter egna
önskemål. Kvällen avrundas med en gemensam middag på hotellet.

Dag 8 Hemresa

Efter frukost checkar vi ut från vårt hotell och beger oss med transferbussen tillbaka till flygplatsen i Wien för att påbörja resan hemåt efter
några oförglömliga semesterdagar.

Wien
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13 dagar

Fotokälla: ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL.

Medelhavskryssning

26.780:-

En kort flygresa bort möts vi av det glittrande Adriatiska havet och Medelhavet, omgivet av länder som bjuder på
vackra stränder, historiska kulturskatter och härliga temperaturer. Under vår resa besöker vi flera destinationer
med en mängd olika upplevelser under en och samma semester. Vi inleder resan med några avkopplande dagar
i sagolika Slovenien i populära Portoroz, innan vi stiger ombord på Royal Caribbean’s fartyg och vår lyxkryssning
tar vid. Romantiska Venedig, charmiga Kotor, och antikens Aten är några av städerna vi besöker, nästan varje dag
väntar en ny destination med spännande äventyr
Dag 4 Ljubljana

Dag 1 Umeå-Venedig-Portoroz

Laddade inför en lyxig semester så träffas vi på Umeå Airport och
påbörjar vår resa. Vi flyger via Helsingfors, landar sedan i Venedig, och
vidare med transferbuss över gränsen till Slovenien. I en skyddande
vik, omgiven av Istriens gröna kullar, ligger den populära badorten
Portoroz. Hit har människor kommit sedan slutet av 1800-talet för
välgörande behandlingar i det salta havet och den friska luften. Idag
är Portoroz en modern turistort, ett av de populäraste resmålen i Slovenien. Här finns allt som kan tänkas önskas under semesterdagarna.
Restauranger som serverar god mat och dryck, barer och caféer, samt
ett populärt casino. Kvällslivet bjuder på flera trevliga nattklubbar,
pianobarer och dans till levande musik på de olika hotellterrasserna.
Från Portoroz går det även en fin strandpromenad till den charmiga
medeltidsbyn Piran, väl värd att besöka. Vi avrundar en händelserik
dag med en gemensam middag på hotellet.

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 2 Vina Koper

Dag 6 Medelhavskryssning

Förmiddagen är fri för att på egen hand upptäcka vårt resmål. Under
eftermiddagen gör vi ett besök hos en slovensk vinproducent. 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 Malvasia och Refosk, hur processen kring framställandet av vin går
till, samt avrunda vårt besök med att njuta av dessa utsökta droppar.

Dag 3 Fri dag

Spenderas efter egna önskemål
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Dag Fri dag

Spenderas efter egna önskemål

Efter frukost så checkar vi ut från vårt hotell, säger på återseende till
Portoroz och vänder tillbaka till Venedig. Det har blivit dags att stiga
ombord på ståtliga fartyget Rhapsody of the Seas, och en underbar
kryssning väntar oss! Under vår vecka finns möjlighet att köpa utflykter för att upptäcka mer av de olika destinationerna. Även ombord
erbjuds en mängd olika aktiviteter såsom tävlingar och underhållningen i salongerna eller ute på däck. Kring det härliga poolområdet
finns gott om solstolar, och för den som vill hålla sig i form finns ett
välutrustat gym och olika gymnastikpass. Skönhetsbehandlingar av
alla de slag kan bokas i fartygets lyxiga SPA-avdelning. Under kvällarna visas imponerande shower med professionella artister i fartygets
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KRYSSNINGSRUTT 		
25 AUG Venedig, Italien
26 AUG Kotor, Montenegro
27 AUG Korfu, Grekland		
28 AUG Aten (Piraeus), Grekland
29 AUG Mykonos, Grekland
30 AUG Argostoli, Grekland		
31 AUG Till havs
1 SEP
Venedig, Italien 		
teater. Eller varför inte koppla av i någon av de många barerna eller i
casinot? Vi bor i bekväma hytter och varje dag ingår helpension, d.v.s.
frukost, lunch och middag ombord på fartyget. Vår middag äter vi
på samma tid och vid samma bord medan vi njuter av livet till havs!

Dag 7 Kotor Montenegro

Efter vår första natt ute till havs så möter vi idag en av Montenegros
äldsta och mest berömda städer -Kotor. Staden är en populär Medelhavsort med trånga små gator, barer och restauranger, små butiker,
antika monument, kyrkor och vackra byggnader. Kotors gamla stad
är en av de bäst bevarade medeltidsstäderna längs den adriatiska
kusten och är upptagna på UNESCO:s världsarvslista. Staden är även
en mycket populär destination för seglare och lyxkryssare. Innanför
stadsmuren finns det största utbudet av butiker, och ovanför hamnen ligger Kotor Bazaar, där det finns möjlighet att botanisera bland
färska frukter, grönsaker och fisk.

Dag 8 Korfu Grekland

Idag vaknar vi upp till synen av den grekiska ö-världen och Korfu. Ön
brukar kallas ”den gröna smaragden” på grund av dess rika växtlighet
med tallar, cypresser, lundar av citron-, apelsin- och olivträd, och har
genom åren lockat många konstnärer att inspireras av de vackra omgivningarna. En av de främsta sevärdheterna på ön är Achilleionpalatset, uppfört av kejsarinnan Elisabeth av Österrike-Ungern, med en
underbar trädgård. Även utsikten från toppen av berget Pantokrator är en vacker upplevelse, samt avkoppling på någon av de sköna
stränderna. Kanske provar vi även populära drycken ouzo, eller ett
glas retsina vin?

Dag 9 Aten Grekland

Vi lägger till i Pireus, den viktigaste hamnen i Grekland, och ligger
nära huvudstaden Aten. Ett besök på Akropolis och Parthenon för
att känna historiens vingslag kanske lockar? Möjlighet finns även att
besöka Plaka, den gamla stadsdelen i Aten, för att utforska de trånga
gatorna, de neoklassiska villorna, tavernorna och de många butikerna. I närheten av Plaka finns också den traditionella loppmarknaden i
Monastiraki. Mycket finns att se och göra i landets huvudstad.

Dag 10 Mykonos Grekland

Den grekiska ön Mykonos visar oss sina vitkalkade hus, djupblå
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vatten med många vikar och stränder. Här kan vi njuta av dagen
på stranden tillsammans med en god bok och en svalkande drink,
samtidigt som vi blickar ut över det vackra Egeiska havet. Möjlighet
finns även att boka utflykt över till ön Delos, en av de viktigaste arkeologiska platserna i världen, och besöka Apollos födelseplats. Strosa
runt bland Mykonos smala gränder och passa på att smaka av den
välkända honungen, olivoljan, osten och andra grekiska delikatesser.

Dag 11 Argostoli Grekland

Argostoli ligger på Kefalinia, den största av de joniska öarna, och är
en perfekt plats för den som är intresserad av natur och historia. Här
finns Droppstensgrottor med fantastiska formationer av stalagmiter
och stalaktiter, samt underjordiska insjöar med vatten som byter färg
beroende av vilken tid på dygnet det är. Från de vackra bergstopparna ges en drömutsikt över Medelhavet och stranden Myrtos Beach
är känd som en av Greklands bästa. På Argostoli spenderar vi gärna
några sköna timmar innan vi återvänder ombord.

Dag 12 Till Havs

Idag har vi en heldag ute till havs och passar på att njuta ordentligt av
allt vad vårt fartyg har att erbjuda oss!

Dag 13 Hemresa

Ankomst tillhamnen i Venedig. Efter frukost lämnar vi fartyget för att
bege oss till flygplatsen och påbörja hemfärden med en oförglömlig
resa i bagaget.
(Reservation för ev valuta-/skattehöjningar)
Avresedag 20/8
Tidtabell Samlig Umeå Airport 10.45
Flygtider
20/8 12.00-14.20 UME-HEL 16.50-18.30 HEL-LJU
1/9
13.05-15.35 VCE-ARN 18.35-19.35 ARN-UME
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage max 23 kg
Ingår Flyg t/r, transfers, 5x del i dubbelrum inkl frukost och
middag, vinprovning, utflykt Ljubljana, kryssning 7 nätter med
Rhapsody of the Seas, del i dubbelhytt utsides, helpension ombord,
hamnskatter & dricks, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 7970:- Måltidsdryck, utflykter under
kryssningen.
Hotell Grand Hotell Portoroz, Rhapsody of the Seas
Bra att veta Valuta Euro Pass behövs
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USA Exclusive

15 dagar

49.200:-

USA unik innehåller allt från storstadspuls till en oförglömlig resa i den amerikanska södern.
Förutom städernas stad - New York och huvudstaden Washington D.C. med Vita huset, Capital State
Building och Washington monumentet besöker vi också countrystaden Nashville, Elvis Presleys Memphis och
Louis Armstrongs födelsestad New Orleans; städer som betytt mycket för musikvärlden. Välkommen med. Vi lovar
att det blir många oförglömliga upplevelser. Reseledare, Roger Öquist - har arbetat som professionell reseledare
med USA som specialitet ända sedan 1980-talet. Han kan sitt Amerika utan och innan på sina fem fingrar.
Dag 1 Umeå-New York

Vi träffas på Umeå Airport och tar oss via Arlanda vidare för vårt äventyr i väst. Ombord på flygplanet bjuds vi på lunch samt mellanmål,
och vi har även möjlighet att titta på film eller lyssna på musik under
flygningen. Flygtiden över beräknas till 8 timmar. Vi landar i New York
och efter pass- och tullformaliteter åker vi sedan direkt till Manhattan. Vi checkar in på Hotel Edison, som har ett perfekt läge ett halvt
kvarter från Broadway och Times Square. 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 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

Denna dag börjar vi 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 Kated-ralen 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 Buss till Washington D.C

Dag 5 Washington D.C

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

Dag 6 Washington D.C

Denna dag spenderas fritt. Washington DC har mycket att erbjuda,och
här finns massor att se och göra. Roger tipsar.

Dag 7 Flyg till Nashville

Idag flyger vi till Nashville – den amerikanska musikens huvudstad.
Här sjuder det av musik och olika musikklubbar som spelar allt från
blues och country till jazz. Gemensam middag ute i staden.

Dag 8 Nashville

Kl 08.00 lämnar vi New York med buss mot Washington D.C. Vi kör

38

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 kolonisterna 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.
Efter kvällens middagen åker vi på en illuminations tur “Washington
by night” .

Rundtur, Hall of Fame, och ikväll blir det musikunderhållning på
Grand Ole Opry med start kl 19.00.
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Dag 9 Buss till Memphis

Vi åker nu vidare genom Tennessee till en annan välkänd musikstad,
nämligen Memphis.

Dag 10 Graceland

Idag är det dags att besöka Graceland, Elvis Presleys hem från 1957
fram tills hans död 1977. Av husets 18 rum ser vi bland annat hans
vardagsrum, musikrum, matsal, kök och det kända djungelrummet.
Turen ger oss en glimt av det liv han levde med familj och vänner. Vi
får dessutom se hans bilar och flygplan.Vi gör även ett besök på Sun
Studio, där stjärnor som BB King, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Roy
Orbison och Johnny Cash spelade in många av sina skivor. Middag
äter vi ikväll på BB King´s blues club.

Dag 11 Buss till New Orleans

Avg 13/9
Tidtabell Samling på Umeå Airport 08.30
Flygtider
13/9 UME-ARN 10.00-11.00 ARN-EWR 12:25–14:55
19/9 Washington – Nashville 08:15 – 09:04
26/9 New Orleans-Chicago ORD 12:19 – 14:48
ORD-ARN 21:05 – 12:30+1
27/9 ARN-UME 14:40–15:40
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage max 23 kg

Bussresan fortsätter längs en av världens mest ombesjugna floder
“Old Man River”, Mississippi, genom delstaten med samma namn,
över gränsen till Louisiana och ännu en musikhistorisk ikon New
Orleans. På grund av influenser från amerikaner, fransmän och kreoler, utmärkte staden tidigt en multikulturell befolkning. Staden är
mycket präglad av musik och är mest känd som jazzens och Louis
Armstrongs födelseort.

Ingår
Flyg Umeå-USA t/r inkl mat ombord, flyg, inrikesflyg WashingtonNashville, transfers, del i dubbelrum inkl frukost på mycket bra
hotell, 5 middagar, 2 luncher, entreér, musikföreställning Grand Old
Opry, bussresor, reseledare, dricks chaufför, en bagagerem och en
eladapter för amerikanska vägguttag.

Dag 12 New Orleans

Tillkommer Enkelrum
ESTA inresetillstånd

Dag 13 New Orleans

Bra att veta
Tidsskillnad -6 timmar
Valuta USD
ESTA elektroniska systemet för ansökan om inresetillstånd.
Mer info om detta i separat brev.
Passet ska vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst.
Eladapter tillhandahålls av Lind Tour.

Efter nattens äventyr på Bourbun street väntar en sovmorgon. Sedan
promenerar vi ner till hjulångaren Natchez för en lunchkryssning på
Missisippifloden.

På förmiddagen gör vi en Swamp tour där New Orleans alligatorer
väntar på oss. På kvällen äter vi en gemensam middag på restaurang
Court of two Sisters.

Dag 14 Hemresa

Då har det blivit dags att åka ut till flygplatsen för att börjar resan
hem. Måltider serveras ombord.

Dag 15 Hemkomst

Med många oförglömliga upplevelser landar vi i Stockholm för byte
till Era slutdestinationer.

13.800:14 USD

Måltidsdryck.

Hotell
Hotel Edison, New York
Georgtown Suites, Washington
Hamton Inn & Suites Nashville
SpringHill Suites Memphis Downtown
Hilton Riverside, New Orleans
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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8 dagar

Peking

I Kina finns flera av världens allra främsta sevärdheter och mest spektakulära landskap. Du får se och uppleva en
totalt annorlunda värld men mycket av det genuina folklivet och kinesernas nyfikna charm upplevs bäst ”bakom
kulisserna” på landsbygden. På denna resa har vi därför kombinerat det bästa av Peking – storslagna sevärdheter,
fascinerande kultur och shopping i världsklass – med en heldagsutflykt till den jordbruksdominerade grannprovinsen Hebei. Äventyret väntar på dig.
Dag 1 – Avresa från Umeå

Avresa med flyg från Umeå, med byte i Helsingfors. Under flygresan
serveras middag och därefter en stunds nattvila.

Dag 2 – Ankomst Peking

Innan vi landar serveras frukost. Vid ankomst möts vi av vår svensktalande guide, varpå vi åker buss in till staden. Vi inleder vår vistelse
med ett besök till det fascinerande Lama-templet, vilket är Kinas
största och viktigaste tibetansk-buddhistiska tempel utanför Tibet.
Därefter äter vi lunch, varpå vi fortsättertill Beijing Planning Exhibition Hall, som är en mycket intressant utställning över Pekings utveckling, från kejserligt epicenter till modern, pulserande världsmetropol. Här får vi också en ypperlig första överblick över staden, med
hjälp av en skalenlig modell som upptar ett helt rum. Sedan åker vi
till hotellet och checkar in, för att till sist runda av med en gemensam
välkomstmiddag på en närbelägen restaurang. Lunch och middag
ingår denna dag.

Dag 3 – Himmelska Fridens Torg, Förbjudna Staden och Hutongerna

Vi startar dagen med att besöka Himmelska Fridens Torg – skådeplatsen för flera betydelsefulla händelser i Kinas moderna historia,
samt Mao Zedongs sista viloplats. Därifrån fortsätter vi in till den
Förbjudna Staden, som med sina tusentals rum är världens största
palatskomplex, varifrån kejsarna styrde Mittens Rike under flera århundraden, helt avskärmade från resten av befolkningen. När vi
kommer ut genom palatsområdets norra port gör vi ett fotostopp i
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Jingshanparken, som i folkmun kallas för ”Kolberget”. Parken är en
konstgjord kulle beståendes av jordmassorna från utgrävningen av
vallgraven runt Förbjudna Staden, och den högsta punkten bjuder
på fina vyer över omgivningarna. Därefter har det blivit dags att ge
oss in i Hutongerna, som är Pekings traditionella bostadskvarter. Med
hjälp av cykelriksha tar vi oss runt bland vindlande gränder, besöker
Trumtornet och en temarknad, samt beskådar folklivet. Vi blir även
hembjudna på lunch, bestående av kinesisk husmanskost, hos en lokal familj. Lunch och middag ingår denna dag.

Dag 4 – Kinesiska Muren

Idag åker vi ut ur staden, till bergstrakterna norr om Peking. Vid ankomst möts vi av synen av den Kinesiska Muren som ringlar sig fram
över de trädbeklädda bergskammarna. Vi har anlänt till Mutianyu –
en av de vackraste delarna av muren. Från parkeringen tar vi linbana
upp på berget, varpå vi bokstavligen får vandra i historiens fotspår,
på världens längsta byggnadsverk. Lunch och middag ingår denna
dag.

Dag 5 – Landsbygd i Hebei

Även denna dag beger vi oss utanför Peking, till grannprovinsen Hebei. Denna ländsände domineras av jordbruk och här får vi uppleva
den genuina kinesiska landsbygden, samt själva bli till sevärdheter
för den nyfikna lokalbefolkningen. Vi kommer att besöka en av tusentals små byar i området och här gör vi också en påhälsning på en
lokal skola, till barnens storögda förtjusning. Dagens utflykt kommer
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även att ta oss till orten Anguo, som är hemvist för Kinas största örtmedicinmarknad. Här finns över 2000 olika örter till salu och varje
dag är det full kommers, där många av köparna representerar de
största producenterna av traditionell medicin. Efter en lärorik visit på
marknaden får vi avsmaka en örtmedicinlunch, som sägs främja din
hälsa på alla tänkbara vis. För den våghalsige finns här också chans
att prova på friterade skorpioner liksom diverse insekter. Lunch och
middag ingår denna dag.

Dag 6 – Himmelens Tempel och Sommarpalatset

Bland Pekings äldre befolkning är morgongymnastik ute i det fria
ett omåttligt populärt inslag i vardagen. Det är också en mycket intressant och rolig företeelse att beskåda som besökare, varför vi startar tidigt denna dag för att bege oss till parken kring Himmelens Tempel. Här samlas hundratals pensionärer varje morgon för att utöva allt
från Qigong till folkdans. Varför inte göra dem sällskap? Efter att ha
mjukat upp lederna besöker vi det magnifika templet, med sitt karakteristiska blålaserade tak. Hit kom kejsarna två gånger om året för att,
som Himmelens representanter på jorden, be till högre makter om
rikets fortsatta stabilitet och välstånd. På eftermiddagen åker vi till
Sommarpalatset, dit det kejserliga hushållet tog sin tillflykt under de
heta sommarmånaderna. Här får vi bl. a. uppleva den Långa Gången,
som är dekorerad med över 1400 utsökta målningar. Lunch och middag ingår denna dag.

Dag 7 – Fria aktiviteter och avskedsmiddag

Dagen är fri till att utforska Peking på egen hand. För den shoppinglystne finns här oändliga möjligheter. Fråga gärna guiden om tips. På
kvällen äter vi en gemensam avskedsmiddagsmiddag, där den delikata Pekingankan står på menyn. Middag ingår denna dag.

Dag 8 – Hemresa

Efter frukost checkar vi ut från hotellet och beger oss till flygplatsen
för hemfärd. Väl landade tackar vi för vårt rese-äventyr och beger oss
hemåt med magiska minnen i bagaget!

Avg 8/11

Pris ej klart vid katalogens tryck

Tidtabell Samling på Umeå Airport. Tid meddelas senare.
Flygtider
8/11 UME-PEKING
Tider ej klara vid katalogens tryck
15/11 PEKING-UME		
Ingår
Flyg Umeå-Peking t/r, del i dubbelrum inkl. frukost,
svensktalande guide till samtliga programpunkter
entréavgifter till samtliga sevärdheter, enligt program,
Linbana t/r till Kinesiska Muren i Mutianyu
Måltider enligt program, inkl. 1 glas läsk/ vatten / pers. och måltid
Transfers enligt program, reseledare.
Tillkommer
Enkelrum 2590:Dricks till chaufförer och lokala guider
Visum kostnad
Bra att veta
Tidsskillnad -6 timmar
Valuta Kinesiska yuan
Visum behövs.
Passet ska vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst.
Svenska elkontakter passar på vårt hotell.
Vädret 0-10 plusgrader i november
Hotell
Qianmen Jianguo Hotel ****
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Sydafrika

10 dagar

- ett vackert, vänligt och färgstarkt land

Kapstaden är den ena gourméupplevelsen efter den andra och till detta serveras förstaklassiga viner till kulinariska
maträtter i fantastiska miljöer. Under vår resa har vi fokus på att njuta av just detta. Vi bor i spännande Kapstaden,
samt i fascinerande vinområdet Stellenbosch. Vykortsvackra vyer från Taffelberget, sagolika stränder, historiska
Robben Island, fantastiska naturscenerier runt Kaphalvön, prisbelönta vingårdar, och safari “light” är några av de
härliga upplevelser som väntar oss
Dag 4 Robben Island

Dag 1 Umeå-Kapstaden

Vi samlas på Umeå Airport och flyger tillsammans via Stockholm och
London till Kapstaden. Middag serveras ombord på flygplanet.

Dag 2 Kapstaden

Efter några timmars sömn vaknar vi till en ny dag och serveras frukost innan det är dags att landa i Kapstaden, the ”Mother City”. Det är
ingen tidsskillnad mellan Sverige och Sydafrika så klockan stämmer
fortfarande. Efter pass-och tullkontroll gör vi en tur upp på utsiktsberget Signal Hill. Därefter gör vi en kort rundtur med buss och ser
delar av staden bl. a. det färgstarka kvarteret Boo Kap och the Castle.
Om vädret tillåter, så tar vi linbanan upp till toppen av Taffelberget
som reser sig 1000 m.ö.h. Härifrån har vi en fantastisk panoramautsikt
över Kapstaden. Därefter incheckning på vårt hotell, SunSquare Cape
Town Gardens. På kvällen blir det välkomstmiddag på Rockwell Dinner Theatre.

Dag 3 Kaphalvön med Godahoppsudden

Efter frukost åker vi tillsammans med en svensktalande guide ut på
en heldagstur runt den vackra Kaphalvön. Förutom att upptäcka
själva stadskärnan så åker vi längst den vackra kustvägen, vilken bjuder på fantastiska naturscenerier. Under färden passerar vi Clifton,
Camps Bay, Lladudno, Sandy Bay och Hout Bay. Vi besöker också Godahoppsudden och Cape Point med sitt naturreservat. Gemensam
lunch innan vi fortsätter färden via den omtalade Boulders Beach för
att se den berömda pingvinkolonin. Efter en innehållsrik dag vänder
vi sedan åter till hotellet.
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Efter frukost väntar en utflykt till Robben Island, den ökända fängelseön där Nelson Mandela och många andra hölls i fångenskap
under flera årtionden. Vi besöker fängelset som nuförtiden guidas av
före detta fångar. De berättar att fängelset nästan kunde liknas vid
ett universitet, där alla delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter, för att sedan försöka planera hur de skulle nå ett demokratiskt
Sydafrika. Det var inte förrän 1991 som apartheidregimen föll samman helt och de sista politiska fångarna kunde lämna ön. Eftermiddagen spenderas på egen hand.

Dag 5 Botaniska trädgården Kirstenbosch

Idag besöker vi den fantastiskt vackra botaniska trädgården Kirstenbosch. Här njuter vi bland frodig grönska, färggranna växter och
vackra skulpturer, ett kringströvande som balsam för själen. Till kvällen samlas vi tillsammans för en gemensam middag på On the Rocks
Restaurant som ligger i Bloubergstrand ca 30 minuters bussfärd från
Kapstaden. Här njuter vi av en god 3-rättersmiddag i solnedgången
med en fantastisk utsikt mot Taffelberget och Robben Island.

Dag 6 Safari

Utcheckning från hotellet och bussresa genom vackra bergs- och odlingslandskap fram till trevliga Aquila Game Lodge. Vid ankomsten
äter vi lunch och sedan vankas en spännande safaritur i öppna jeepar.
Förhoppningen är att få möjligheten att se flera djur av de så kallade
”Big Five”; lejon, elefant, noshörning, afrikansk buffel och leopard. En
gemensam middag avrundar dagens äventyr.
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Dag 7 Vinområdet Boschendale

Idag finns möjlighet till morgonsafari i soluppgången för den som
önskar ett oförglömligt minne. Därefter frukost och utcheckning
från hotellet. Vår resa går vidare till Sydafrikas berömda vinområden. Första stoppet blir på den vackra och välkända vingården
Boschendahl, grundad redan 1685. Här äter vi lunch och bjuds på
vinprovning. Efter besöket fortsätter vi sedan till centrum av Stellenbosch, och i denna trevliga universitets- och vinstad checkar vi in på
The Stellenbosch Hotel. Kvällens middag äter vi tillsammans på en
lokal restaurang.

Dag 8 Vinområdet Stellenbosch

Vi börjar förmiddagen med ett intressant besök hos en lokal vinproducent, och sedan tar vår guide med oss på en rundtur till fots i
mysiga Stellenbosch. Därefter får vi egen tid att äta lunch och strosa
runt bland flertalet trevliga butiker och restauranger. Dagen fortsätter sedan med ytterligare ett gott och lärorikt besök hos en annan
lokal vinproducent. Middag tillsammans på The Stellenbosch Hotel.

Dag 9 Hemresa

Efter frukost så checkar vi ut från vårt hotell. Sedan väntar en tur genom en av Kapstadens kåkstäder, där vi får en inblick över livet där.
Vi fortsätter vidare till Victoria and Alfred Waterfront där resten av
dagen är fri för egna upptåg. Lunch på egen hand och möjlighet att
upptäcka omgivningarna, samt och njuta av folklivet. En promenad
i det charmiga hamnkvarteret bland flertalet varierande butiker och
restauranger lockar. Efteråt har det så blivit dags att lämna Sydafrika
-för denna gång. Fyllda av härliga upplevelser och soliga minnen beger vi oss till flygplatsen för att påbörja hemresan. Middag ombord
på flygplanet.

Dag 10 Hemkomst

På morgonen serveras frukost innan vi landar i London för byte av
flygplan och fortsatt resa via Arlanda till Umeå. Väl landade tackar
vi för vårt rese-äventyr och beger oss hemåt med magiska minnen
i bagaget!

Avg 25/10

Pris ej klart vid katalogens tryckning.

Tidtabell Samling på Umeå Airport. Tid meddelas senare.
Flygtider
25/10 UME-ARL -LHR-CPT Tider ej klart vid katalogens tryck
2/11 CPT-LHR-ARL-UME
Ingår
Flyg Umeå-Sto-London-Kapstaden t/r inkl mat ombord, transfer,
del i dubbelrum inkl frukost, 4 middagar, 3 luncher, vinprovningar
och utflykter och entréer enligt program, transporter i Sydafrika,
svensktalande lokalguide, reseledare.
Tillkommer
Enkelrum 4700:- , Dricks till lokala guider och chaufförer.
Bra att veta
Tidsskillnad ingen
Valuta Sydafrikanska rand
Passet ska vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst.
Utflykten till Robben Island är beroende av vädret och kan
vid ogynnsamma väderförhållanden ställas in.
Samma gäller turen med linbana upp på Taffelberget dag 2
I oktober är medeltemperaturen i Kapstaden ca 20-24 grader om
dagarna. Kvällarna är svalare då temperaturen sjunker till 11-13
grader om nätterna.
Hotel
SunSquare Gardens, Kapstaden ****
Aquila Game Reserve, Touws River ****
The Stellenbosch Hotel, Stellenbosch ****
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Miami med Karibienkryssning 2019

15 dagar

Fort Lauderdale, George Town, Grand Cayman, Aruba, Curacao
Följ med oss på en underbar resa till solskensstaten Florida toppat med en lyxig kryssning i Karibien!
Vi inleder resan med tre nätter i Miami där vi varvar trevliga utflykter längst palmkantade gator med shopping,
restauranger, nöjen, samt sol och bad på världskända stränder. Därefter väntar en fantastisk 10-dagars kryssning
med mäktiga fartyget Celebrity Silhouette. Vi bor i bekväma balkonghytter, njuter av god mat och dryck, shower
och underhållning i världsklass, samt upptäcker spännande destinationer under en oförglömlig resa.
Dag 1 Umeå–Arlanda

Vi träffas på Umeå Airport för att påbörja vårt reseäventyr i väst.
Första etappen tar oss till Arlanda där vi vid ankomst checkar in för en
natt på Clarion Hotel Arlanda. Kvällen avrundas med en gemensam
middag.

Dag 2 Arlanda– Miami

Efter frukost på hotellet stundar nu flygresan till USA och Miami. Väl
landade tarv en transferbuss oss vidare till vårt hotell beläget i populära området Miami Beach som blir vårt hem för några dagar.Efter
incheckning och installation på hotellet kanske ett dopp i poolen
lockar, eller någon upptäcksfärd på egen hand, innan vi framåt kvällningen äter en gemensam middag på en restaurang i närheten.

Dag 3 Miami -stadsrundtur

Idag väntar en heldag där vi får möjligheten att upptäcka Miami!
Vi möter upp med vår svensktalande guide som tar med oss på en
stadsrundtur där vi får besöka stadsdelarna Cocnut Grove och Little
Havana, samt passerar de främsta av stadens sevärdheter. Eftermiddagen och kvällen är sedan fria för egna aktiviteter.

Dag 4 Miami -båttur

Efter frukost väntar ännu en dag med utflykt i Miami. Vi gör vi en båttur med Island Queen, som tar oss runt i Biscayne Bay. Här får vi bland
annat se Miamis skyline, Port of Miami, Fisher Island och "Millionaire's
Row", där många av Miamis rika och berömda bor. Eftermiddagen
och kvällen är fria för egna aktiviteter.

Dag 5 Ombordstigning

Vid lunchtid checkar vi ut från vårt hotell, för att sedan bege oss till

kryssningsterminalen i Fort Lauderdale. Väl framme är det så dag att
stiga ombord på Celebrity Cruises kryssningsfartyg, Silhouette, och
nu väntar oss en underbar kryssning i Karibien på 10 dagar!

Dag 6–13 Kryssning i Karibien

Under vår kryssning varvas dagar ute till havs med strandhugg i
spännande hamnar på karibiska öar, och ombord på fartyget finns
möjligheten att köpa utflykter för att upptäcka dessa närmare. Helpension (frukost, lunch, middag) ombord ingår alla dagar under vår
kryssning, ute på de eventuella utflykterna köper vi vår egen lunch.
Alternativet är även att äta tillbaka ombord igen, då öppettiderna för
lunch och diverse lättare förtäring är generösa. På dagarna erbjuds
också en mängd olika aktiviteter ombord som exempelvis tävlingar
och underhållning i salongerna eller ute på däck. 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 välutrustat
gym för träning och deltagande i olika gym-klasser. Skönhetsbehandlingar av alla de slag kan bokas i fartygets fina SPA-avdelning.
(För behandlingar betalar man extra). På kvällarna underhålls vi av
imponerande shower med professionella artister i fartygets teater,
med varierande program varje kväll! Kanske lockar även deltagandet
i någon rolig tävling, avkoppling i flertalet barer, eller att pröva lyckan
i kasinot? Våra middagar äter vi tillsammans på samma tid och vid
samma bord varje kväll under kryssningen.

Dag 14 Ankomst Fort Lauderdale – flyg till Skandinavien

Under morgonen anländer vi till hamnen i Fort Lauderdale efter våra
dagar till havs. Här väntar buss och en svensktalande guide som tar
med oss till Sawgrass Mills stora shoppingcenter, det största outletområdet i USA. Här spenderar vi några timmar att på egen strosa runt
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i alla butiker, samt möjligheten att ta en paus för lunch. Efteråt är det
sedan dags att stiga på bussen igen för att rulla vidare till flygplatsen
i Miami och påbörja resan hemåt. Middag serveras ombord på flyget.

Dag 15 Ankomst Skandinavien

Ankomst till Arlanda och därefter vidare flyg upp till Umeå igen, där
vi så slutligen landar åter efter ett riktigt rese-äventyr tillsammans!
KRYSSNINGSRUTT			ANK
22 FEB FORT LAUDERDALE,FLORIDA 		
23 FEB TILL HAVS
24 FEB GEORGE TOWN,GRAND CAYMAN
07:00
25 FEB TILL HAVS
26 FEB ORANJESTAD, ARUBA 		
10:00
27 FEB WILHELMSTAD, CURACAO 		
08:00
28 FEB KRALENDIJK, CURACAO 		
07:00
01 MAR TILL HAVS
02 MAR TILLHAVS
03 MAR FORT LAUDERDALE, FLORIDA
07.00

AVG
16.00
16:00
23:59
20:00
16:00

Avresedag 18/2 2019 Pris ej klart vid katalogens tryckning.
Tidtabell Flygtider 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 9 nätter i utsides dubbelhytt med balkong inkl helpension,
dryckespaket, hamnskatter och dricks, flygskatter, reseledare.
Tillkommer Frivilliga utflykter under kryssningen,
Enkelrumstillägg 17800:- , 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.
Ansökan kostar 14 dollar per person. Passet måste vara giltigt
minst 6 månader efter resan.
Eladapter tillhandahålls av Lind Tour.
Hotell Marseilles Hotel, Miami
Fartyg - Celebrity Silhouette
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet.

Det bästa av Sri Lanka 2019

12 dagar

Soldränkta stränder, fascinerande natur och djurliv, uråldrig historia samt en välkomnande och spännande kultur –
på denna inbjudande ö finns något för alla smaker. Följ med Lind Tour på en rundresa där vi upplever det bästa av
Sri Lanka. Nedan presenteras resan i sin korthet. Detaljerat program presenteras på vår hemsida, eller kontakta oss
för mer info.

Vi flyger från Umeå via Arlanda till Sri Lankas huvudstad Colombo.
Lokalguide och transferbuss tar oss till vårt hotell i kustsamhället
Mount Lavinia där vi äter en välkomstmiddag på hotellet.
Kitulgala & Nuwara Eliya - Besök i den lilla orten Kitulgala, belägen i den
tropiska zonen och omgärdad av tät regnskog. Här ges möjlighet
för en lättare vandring genom djungeln ner till floden, där den som
vill kan ta sig ett dopp. Traditionsenligt “high tea” på anrika Grand
Hotel i Nuwara Eliya. Besök på teplantage och skola. Tågresa genom
ett sagolikt vackert landskap, från Nanu Oya till Peradeniya. Transferbuss sista biten till Kandy, där vi checkar in och serveras middag.
Kandy - Besök i ”Tandtemplet”, -stadens mest prominenta helgedom
och inhyser en av buddhismens allra viktigaste reliker: det som sägs
vara en av Buddhas tänder. Kurs i traditionell singalesisk matlagning
och resultatet av våra mödor blir sedan dagens lunch. Stadsrundtur
med tuk-tuk för att därefter gå på en dansföreställning.
Kryddträdgård & safari i Matale - Vi besöker en kryddträdgård med bl. a.
kanel, kardemumma mm. Wilpattu National Park - spännande safari
och där vi har chans att se elefanter, läppbjörnar och kanske t.o.m.
leoparder.
Anuradhapura - var säte för det första singalesiska kungadömet och är
en av världens äldsta kontinuerligt befolkade städer, vilket otaliga
ruiner och lämningar tydligt skvallrar om. Berget Mihinthale, som
enligt legenden var platsen där buddhismen först introducerades på
Sri Lanka.

Hiriwadunna & Dambulla - i byn Hiriwadunna, här får vi en inblick i
vardagslivet på landsbygden. Under en rundtur genom byn får vi
lära oss hur byborna försörjer sig samt om den lokala floran och
faunan. Vi bjuds även på en enkel lunch, tillagad av lokala råvaror.
Lejonklippan & kokosplantage - Lejonklippan -en gång hemvist åt ett fort
tillika kungligt palats. Längs vägen besöker vi en kokosplantage och
lär oss om kokospalmens betydelse för den lokala ekonomin.
Vi kommer till badorten Negombo och checkar in på vårt nybyggda
hotell, beläget precis intill den härliga stranden.
Egen tid i Negombo - Varför inte ta ett dopp i havet eller nyttja hotellets
fina pool?
Colombo & avskedsmiddag - fri förmiddag. Mitt på dagen åker vi till
Colombo, där vi äter lunch och därefter gör en stadsrundtur. Innan
1500-talet var staden endast en fiskeby, men den utvecklades
snabbt till en viktig hamnstad i och med de europeiska makternas
intåg. Efter avslutad rundtur har vi lite egen tid för shopping, innan
det är dags att återvända till Negombo. Här serveras en avslutningsmiddag på hotellets takterrass.
Resan är på 12 dagar och kommer att gå i februari 2019
Håll utkik på vår hemsida där mer info kommer under våren.
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Särskilda resevillkor
Resegaranti
Vi har enligt resegarantilagen ställt lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet.
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 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.

AVBESTÄLLNING - vad gäller?
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.

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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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.
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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.

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-

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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