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Tack alla Ni som förgyllde vårt reseår 2018, vi välkommnar nya
som gamla kunder till resesäsongen 2019, som är laddat med
nya möjligheter och nya resor. När ni reser med Lind Tour får ni
en härlig mix av upplevelser och avkoppling. Vi strävar alltid efter
att erbjuda våra kunder hög service och kvalitet tillsammans med
trygga, kunniga reseledare och chaufförer och naturligtvis möjligheten att träffa nya vänner. Livet är att resa!
Några Nyheter i År
Wales, har börjat bli en populär destination för oss skandinaver.
Montenegor med sol, bad och spännande utflykter. Strada del
Prosecco, en av många okända pärlor i Italien är några av våra nyheter.
Grupper
Utöver vårt reseprogram så skräddarsyr vi resor för företag och
föreningar.
Flyg & Buss
Till våra destinationer ut i Europa flyger vi bekvämt med välkända
flygbolag som SAS, Norwegian och Finnair. Till våra resmål inom
Sverige och Norden är Umeå Buss vår huvudtransportör men vi
har även samarbete med Arctic Bus och tillsammans kan vi erbjuda resor från Umeå, Skellefteå och Lycksele.
Varmt välkommen att resa med oss på Lind Tour!

Innehåll

Annica Kelly, Ägare/VD

			
		

SVERIGE

WALES

Höga Kusten & Ådalen III..... 4

Wales...........................................22

Så som i Himmelen............... 4

IRLAND

Iggesundsrevyn...................... 5

Irlands höjdpunkter...............20

Mia Skäringer i Övik............10

PORTUGAL

Icehotel..................................... 6

Portugal.....................................26

Jokkmokks marknad............. 6

SPANIEN

Öland.......................................11

Andalusien................................30

Dalhalla..................................... 7

Mallorca.....................................31

Göta Kanal.............................10

FRANKRIKE

Stora Sjöfallet.......................... 8

Menton .....................................25

Gotland..................................... 9

Paris.............................................24

Ullared....................................... 7

ITALIEN

Värmland................................12

Frascati & Rom.........................27
Strada del Prosecco...............28

ÅLAND

MONTENEGRO

Cinderella................................. 5

Montenegro.............................32

Åland i skördetid..................14

UNGERN
Budapest...................................23

NORGE

ÖSTERRIKE

Lofoten.......................................13

Julmarknad Innsbruck..........19

BALTICUM

KINA

Helsingfors & Tallinn...........15
Tallinnkryssning......................16

Peking Shanghai.....................34

Rigakryssning..........................16

Miami med Karibienkryss....36

Birgit Feklistoff

Eva Nehrer

Caroline Chamat

Waltraut Nielsen

Roger Öqvist

Christina Eliasson

Jörgen Hultgren

Elisabeth Nyberg

V
Å
R
A
R
E
S
E
L
E
D
A
R
E

USA & KARIBIEN

Tallinn VIP Reseträff................. 3
Riga & Tallinn ...........................17

Reseinfo..................................38

Tallinn Sångfestival................18

Allmänna villkor paketresor.39

2
www.lindtour.se  090-14 14 87

ESTLAND

Reseträff 2019
går till Tallinn

CHECKA IN p
RESETRÄFF

Varmt välkommen till vår reseträff som i år går till Tallinn den 3/2. Här tar
vi tillfället i akt och njuter av underhållning, god mat och dryck, samtidigt
som vi stolt presenterar våra kommande resor under 2019! 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 fler resor tillkommer under året,
så bäst uppdaterad på vårt utbud håller du dig genom att besöka vår hemsida och via vår sida på Facebook – gilla oss gärna där!

895:-

Kasta loss och följ med oss på denna VIP-kryssning till
Tallinn. Förutom trevlig underhållning ombord så presenterar vi 2019 års resor lite närmare och erbjuder idag
förmånliga bokningsrabatter. Glöm ej Passet!
Dag 1

Avresa enligt tidtabell. Under dagen stannar vi för bussfika och lunch
i Tönnebro. Ankomst till Stockholm och Värtahamnen ca kl 15.30.
Inkvartering i högt belägna 2-bädds insideshytter. Välkomstdrink i
Starlight Palace för Lind Tours gäster innan vi äter kvällens buffé. Vi
njuter sedan av kvällen ombord!

Dag 2

På vår hemsida har ni även möjligheten att anmäla er till vårt nyhetsbrev. Där
får ni tips om nya resor, erbjudanden, samt annan intressant reseinformation.

Tallinn 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.
Ombord presenterar vi våra resor och erbjuder rabatter till Er som bokar idag. Middag på egen hand ikväll.

ONLINE BOKNING

Dag 3

SOCIALA MEDIER

Besök vår sida på Facebook och Instagram.
Här ser ni snabbt våra nyheter, vad som är på G
och en hel del bilder från våra resor.
Följ oss gärna så missar ni inget.

NYHETSBREV

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

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

Pris 895:- Avresedag 3/2

PRESENTKORT

Presenttips - köp ett presentkort på valfri valör, giltigt i 3 år.

ÖPPETTIDER

Resebyrån är öppen måndag - torsdag 10.00-17.00, lunchstängt 12-13.
Telefon - nås vi på måndag-fredag 10.00-17.00

Flygresor

Paketresor med flyg bör bokas senast 2-3 månader innan avresan.
Detta pga avstämning av antalet uppbokade flygstolar.

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,
välkomstdrink, buffé inkl vin/öl på utresan, bussen medföljer till
Tallinn och inhandlade varor lastas i bussen. Reseledare.
Tillkommer Utsides hytt 200:-/person. Enkelhyttstillägg: 300:Frukost t/r 210:- Sightseeingtur 160:Bra att veta Valuta Euro Pass eller EU-idkort behövs
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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. Sedan fortsätter vi på slingrande
vägar genom Nordingrås vackra och dramatiska landskap. En dag fylld med God mat, Intressanta besöksmål
och Trevligt sällskap. Välkommen med!

Pris 940:- Avresedag 30/6, 4/8
Tidtabell Umeå Centralstation 07.30
Örnsköldsvik Resecentrum 09.00
Ingår Bussresa, bussfika, lunchkryssning, guidning och
utställning Höga Kusten Naturum med em fika, reseledare.

Avresa enligt tidtabell. Morgonfika vid Högakustenbron, 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 Höga Kusten Naturum, med
en intressant utställning om världsarvet Höga Kusten. Vi avslutar
besöket med eftermiddagsfika på Skule café. Sen återstår bara sista
biten hem. Åter i Umeå ca 19.00.

Handling: Världsdirigenten Daniel Daréus återvänder till
sin barndomsby för lugn och ro efter ett sammanbrott .
Han behöver tystnad, lugn och ro. Det dröjer inte länge
förrän han övertalas att tacka ja till att ta över spillrorna
av den lilla kyrkokören och där tar hans liv plötsligt en
vändning när han lär känna byns färgstarka karaktärer:
den charmiga kassörskan Lena, den traditionsbundne
prästen Stig och hans fru Inger, den kuvade Gabriella,
den strikta diakonissan Siv, den kärlekstörstande pensionären Olga och den härliga, överoptimistiska cykelhandlaren Arne. I dem möter Daniel vänner, fiender och
där hittar han kärleken.
I huvudrollerna ser vi musikalvärldens nya stjärnskott
Philip Jalmelid, världsstjärnan Malena Ernman, folkkäre
Morgan Alling, skådespelarna och musikalstjärnorna
Anders Ekborg, Sara Jangfeldt och Christopher Wollter
m fl.
Dag 1

Avresa enligt tidtabell. Under dagen stannar vi för bussfika och lunch.
Vi kommer till Viking Lines terminal vid Stadsgårdskajen på eftermiddagen. När vi fått våra biljetter går vi ombord på Cinderella för en
kryssning till Åland. Kl 18.30 samlas vi utanför buffématsalen på däck
8 för gemensam middag. Sen är kvällen din. Dansa natten lång eller
koppla av i pianobaren i goda vänners lag.

Dag 2

Pris 3.370:- Avresedag 7/3
Tidtabell Skellefteå Folkets Park 04.45
Umeå Centralstation 06.30, Örnsköldsvik Resecentrum 08.00
Ingår Bussresa, bussfika, 1 x lunch, del i 2-bäddshytt (insides),
tvårätters a la carte middag inkl öl/vin, frukost ombord, del i dubbelrum inkl frukost, , teaterbiljett, reseledare.
Tillkommer Enkelrumstillägg 800:- , Fönsterhytt 200:Hotell Scandic Grand Central

Frukost i buffématsalen. Även idag bjuds det till dans. Eller varför
inte unna dig en skön stunds avkoppling på SPA. Kl 15.15 ankomst
till Stockholm och vi åker den korta biten till Scandic Grand Central.
Middag på egen hand innan föreställningen som drar igång kl 19.30
på Oscarsteatern som ligger mitt emot vårt hotell.

Dag 3

Frukost på hotellet. Förmiddagen fri för shopping. Kl 12.00 avgår bussen för hemfärd. Stopp för middag och bussfika under dagen.

4

www.lindtour.se  090-14 14 87

ÅLAND

Kryssa med Cinderella
Kasta loss och häng med på en 22 timmars nöjeskryssning med Viking Cinderella, Stockholm-Åland 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.

- precis som i Malung dansar du här till Sveriges bästa
dansband. Under våra två nätter ombord spelar Blender, Shine, Chiquita, Black Jack, Glenn Endys, Callinaz, Larz
Kristerz, Drifters, Mick Ahlgrens, Jive.
Dag 1

På vår väg ner till Stockholm stannar vi för bussfika och lunchrast.
18.00 avgång med Cinderella från Stadsgårdskajen. Middagsbuffé i
buffematsalen på däck 8. Sedan är kvällen din. Dansa natten lång till
toppenorkestrar.

Dag 2

Även idag blir det underhållning. 15.15 är Cinderella åter i Stockholm.
Vi checkar in på nytt och är laddade för ännu en trevlig kväll/natt
ombord.

Dag 3

Även idag blir det dans. Ät en sen lunch ombord då kvällens
matstopp blir sent. 15.15 ankomst Stockholm. 15.45 rullar vår buss
och vi kopplar av medans vår chaufför tryggt rattar bussen norrut.
Runt 20-tiden gör vi ett matstopp i Harmångertrakten. Runt 01.15
åter i Umeå.

Pris 1.320:-

Avresedag 22/1

Tidtabell Umeå Centralstation 06.30, Ö-vik Resecentrum 08.00
Ingår Bussresa, del i 2-bäddshytt, 1 x buffé inkl vin/dryck, bussfika
& bussvärd.
Tillkommer Singelhytt 2 nätter 400:- Fönsterhytt 2 nätter 400:-,
Frukost x 2 208:-

Pris fr 880:Avresedag Nedan presenteras endast några avresedatum.

Se lindtour.se där fler avgångar tillkommer under året.
26/2 Larz Kristerz, Östen med Resten,
2/5 Countrykryss med Doug Seegers och Christina Lindberg.
8/5 Lasse Stefanz 960:6/6 Tommy Körberg m fl.
Tidtabell Umeå Centralstation 06.30 Ö-vik Resecentrum 08.00
Ingår Bussresa, del i 2-bäddshytt (insides) , middag inkl dryck,
frukost, bussfika & bussvärd.
Tillkommer Fönsterhytt 200:-/person Singelhytt 200:-

Östen Eriksson och Jens Kristensen mfl drabbar samman
på scenen i en hejdundrande kavalkad av sketcher, sånger
och monologer passerar årets händelser och (o)roligheter
revy. Allt som vanligt smakfullt inramat av revybaletten,
som de senaste åren kammat hem flertalet SM titlar. Och på
orkesterhyllan huserar återigen fyra av länets absolut bästa
musiker.
Dag 1

Under dagen stannar vi för bussfika och lunch innan vi anländer till
Hudiksvall och Hotell Statt. Kl 14.30 åker vi den korta sträckan till
Iggesund, Folkets Hus för revy. I pausen serveras kaffe & bulle. Efter
många goda skratt så återvänder vi till vårt hotell för middag, trevlig
samvaro och övernattning.

Dag 2

Efter en god frukost på hotellet vänder vi sedan norrut. Bussfika vid
Högakusten bron innan vi tar sista sträckan hem.

Pris 2.320:- Avresedag 23/2, 2/3

Tidtabell Umeå Centralstation 07.30, Ö-vik resecenter 09.00
Ingår Bussresa, bussfika, 1 x lunch, Revy och pausfika, del i
dubbelrum inkl middag och frukost, reseledare.
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Foto: Paulina Holmgren

Icehotel 			

Ishotellet i Jukkasjärvi 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.

Pris 4.250:- Avresedag 29/3
Tidtabell Umeå Centralstation 07.30
Ingår Buss, entré Ajtte, 2 övernattningar i dubbelrum, 2 frukost,
2 lunch, 2 middag, lokalguide, entré , guidning & välkomstdrink på
Icehotel, reseledare, bussfika.
Tillkommer Enkelrumstillägg 550:- 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.
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Pris 895:- Avresedag 9/2
Tidtabell Umeå Centralstation 06.00
Ingår Bussresa, kaffe/smörgås, middag.
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Dalhalla
Foto: Annica Kelly

Malena på Dalhalla

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. Vi får också en intressant och underhållande dag i Siljanstrakten med Sid Jansson som vår guide. (Reservation för ändring av lokalguide)
Dag 1

I rask takt avverkar vi milen mot vårt mål Rättvik, där vi anländer mot
eftermiddagen. Under dagen stannar vi 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.

		
Dag 2		

Efter frukost väntar en guidad tur. 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 för en stunds avkoppling innan middagen. Sedan väntar
resans höjdpunkt, kvällens konsert på Dalhalla. OBS! Konserten är utomhus så ta på er varma kläder (regnkläder vid regn). Finklädd i Dal-

halla är varma fritidskläder och kraftiga skor. Inga paraplyer är tillåtna
under föreställningen då de skymmer sikten. Nattasmörgås serveras
från vårt busscafé innan vi säger natti, natti.

Dag 3

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

Pris 4.680:- Avresedag 5/7
Tidtabell Umeå Centralstation 08.45, Ö-vik Resecentrum 10.15
Ingår Buss, 2 övernattningar i dubbelrum, all inclusive= 2 frukost, 3
lunch, 2 middag, bussfika. Lokalguide, biljett Dalhalla, 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.
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.

Pris 3.580:- Avresedag 17/10

Tidtabell Umeå Centralstation 06.00 ,
Ö-vik Resecentrum 07.30
Ingår Bussresa, 3 övernattningar i dubbelrum, 3 frukost, 1 middag, bussfika, säckar att packa inhandlade
varor i. Tillkommer Enkelrum 950:- Måltidsdryck.
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Foto Anton Blomstam

Foto Asaf Kliger

Stora Sjöfallet & Icehotel 365
Orörd natur, glaciärer, fjällmassiv och myrar stora som hav. En tur i världsarvet Laponia bjuder på storslagna vyer.
Laponia är samernas kulturlandskap och ett av Västeuropas sista stora vildmarker och består av de fyra nationalparkerna Muddas, Sarek, Padjelanta och Stora Sjöfallet. Vi besöker också Kiruna –en stad i rörelse och tar sedan ett
kliv in i vintervärlden, på Icehotel 365 –en året runt-öppen isupplevelse på 1200 kvm med 20 issviter, isbar samt ett
isgalleri –allt skapat i snö och is. Ett sommarbesök på Icehotel 365 är garanterat ett minne för livet.
Dag 1

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 där vi också tar oss en titt på fjällträdgården. Vi åker vidare via de stora kraftverken Harsprånget och
Porjus till Gällivare. Här checkar vi in på Quality Hotel Lappland som
blir vårt hem för tre nätter. Ta gärna med badkläder, det finns bastu
och jacuzzi med enastående utsikt på hotelltaket. Dagen avslutas
med en gemensam middag.

Dag 4

Dag 2

Mäktiga vyer väntar idag. Efter frukost åker vi mot Stora Sjöfallet,
beläget efter ”vägen västerut” alldeles vid kanten av Sarek och Stora
Sjöfallets nationalpark. Andra omtalade platser efter ”vägen västerut” är bland annat Saltoluokta, Vakkotavare och Ritsem. Härifrån
har vi en makalös utsikt över fjällmassivet Áhkká 2100 meter över
havet. Det ståtliga berget kallas för Lapplands drottning eftersom
de många topparna och glaciärerna formar en slags krona. Glöm
inte kameran! Vi besöker det nybyggda Naturumet för världsarvet
Laponia. Byggnaden är spektakulär och är gjord för att klara av de
hårda vindarna och att snön ska fastna och forma sig kring huset. År
1996 utsåg UNESCO Laponia till världsarv för både sin kultur och sin
natur. Ett område så unikt att det är viktigt för hela mänskligheten
att skydda och bevara det för kommande generationer. Lunch ingår
under dagen. Åter i Gällivare åker vi upp på Dundret för att titta på
utsikten. Middag på hotellet.

Dag 3

Idag åker vi till Kiruna för att få en inblick i stadsomvandlingen. Kiruna uppmärksammas både i Sverige och internationellt – aldrig tidigare har ett så stort samhälle genomgått en flytt. Ett flertal byggnader
har redan bytt adress och eftersom det rör sig om en bebyggelse som
ska bevaras rullas husen varsamt iväg på stora trailers. En spännande
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syn för såväl Kirunabor som besökare. Vår lokalguide berättar mer om
flytten. Lite egen tid i Kiruna för lunch innan vi åker till Jukkasjärvi och
Icehotel 365. Vi välkomnas med en kylslagen drink serverat i - ja, just
det - isglas! Här kan vi nu tack vare miljövänlig solenergi uppleva snö
och is året om. Vi får vi en guidad tur och förundras över de fantastiska konstverken, sviterna och den stora isbaren. Temperaturen ligger
på minus 5 grader året om i den nya byggnaden. Ett sommarbesök på
ICEHOTEL 365 är ett minne för livet.

Efter en god hotellfrukost packar vi in våra väskor och äntrar bussen
för hemresan längs E4:an. Under dagen stannar vi för lunch och bensträckare.

Foto Anton Blomstam

Pris 5.620:- Avresedag 29/8
Tidtabell Umeå Centralstation 07.30 Skellefteå Folkets Park 09.15
Ingår Bussresa, 3 övernattningar i dubbelrum, 3 frukost, 3 lunch,
3 middag, bussfika. entré, lokalguide, reseledare.
Tillägg Enkelrum 750:- Måltidsdryck.
Hotell Quality Hotell Lappland, Gällivare
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SVERIGE

Foto: Annica Kelly

Gotland

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 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.

Dag 2 Visby

Frukost på hotellet och sedan avgår färjan från Nynäshamn till Visby.
I Visby hamn 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. Därefter väntar en god lunch bestående av soppa
och saffranspannkaka i Dalhem. Dagens sista besök blir på Graute
lammgård där Jenny & Kjell berättar om sin gård 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. 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.

Foto: Roger Öqvist

Pris 7.820:- Avresedag 14/8
Tidtabell Umeå Centralstation 07.30, Ö-vik Resecentrum 09.00
Ingår Bussresan, bussfika, 4 övernattningar i dubbelrum, 4
luncher, 3 middagar 4 frukost, utflykter enligt program, färja t/r,
lokalguide, reseledare.
Tillägg Enkelrum 2000:- Måltidsdryck.
Hotell Skärgårdshotellet, Nynäshamn. Stand hotell, Visby.
Reservation för ändring i färjans tidtabell

www.lindtour.se  090-14 14 87
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SVERIGE

Foto: Roger Öquist

Göta kanal

- 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 Hemorten-Linköping

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

Dag 2 Gamla Linköping & Dahlbergs Café

Vi den korta sträckan till Gamla Linköping som förflyttar oss tillbaka i
tiden. Här får vi en unik bild av den svenska småstaden för 100 år sedan. Här finns 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.
Vi träffar 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 Göta kanal & Vadstena

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 vackraste sträckorna av Göta Kanal, nämligen från Berg till Borensberg. Vi

passerar 9 slussar, varav en är handdriven, och två akvedukter innan
vi är framme. Resan tar 3,5 timme, vi njuter av en god lunch ombord.
I Borensberg möter vår buss upp för färd till Vadstena. Här väntar en
guidad sväng med rundturståget, vi passerar bla Slottet, Rådhuset,
Sankta Birgittas kloster 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 Linköping-Hemorten

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 kvällsfika på Höga Kusten hotellet.

Pris 5.780:- Avresedag 24/7
Tidtabell Umeå Centralstation 07.30, Ö-vik Resecentrum 09.00
Ingår Bussresa, 3 övernattningar i dubbelrum, 3 frukost, 3 middag,
3 lunch, 1 kvällsfika, kanaltur, guidning Vadstena & Ga Linköping,
fika & kåseri med Ragnar Dahlberg, reseledare, bussfika.
Tillägg Enkelrum 750:-, Måltidsdryck.

Mia Skäringer -AVIG MARIA - No more fucks to give!
Efter 2018 års utsålda höstturné fortsätter den även till våren och hösten 2019.
Föreställningen kommer då bland annat till Örnsköldsvik och Fjällräven Arena.
Mia beskriver föreställningen som ”En hyllning till kvinnan – den feminina energin.
Att få vara allt. Ful, vacker, stark, svag, jag. Frigörelse. Berättelsen om mig”.
Vi äter middag innan showen som börjar 20.00 och slutar 22.15.

Pris: 1.380:- Avresedag 26/10

Tidtabell Umeå Centralstation 16.15
Ingår Bussresa, 2-rätters middag samt kaffe och chokladbit. Sittplatser på läktare.
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SVERIGE

Vistikarlstad.se

Öland

Följ med oss till Nordens Provence - Öland, även kallat solens och vindarnas ö. Här tillfredsställs alla sinnen och
solen skiner alltid generöst. Under vår vistelse får vi en härlig blandning av historia, konst och vackra trädgårdar.
Bland sevärdheterna märks bla Borgholms slottsruin och kungafalmiljens sommarnöje Solliden.
Dag 4 Borgholm och Solliden

Dag 1 Umeå-Norrköping

Avresa från Umeå Centralstation för vidare färd söderut. Under dagen
stannar vi till för lunch och bensträckare, samt middag. Framåt kvällen når vi slutligen Norrköping där vi stannar i natt.

Dag 2 Norrköping-Kalmar-Öland

Efter en god frukost är vi laddade inför dagens äventyr. Vi rullar vidare
och når Kalmar vid lunchtid. Gemensam lunch innan vi besöker Kalmar slott , här guidas vi genom slottet och får veta dess historia. Lite
fri tid innan vi reser vi vidare över Kalmarsund till Öland och under eftermiddagen anländer vi till Borgholm och Strand Hotell beläget vid
stadens charmiga gästhamn. Efter incheckning har du fri tid fram till
kvällens gemensam middag som vi äter på hotellet. Kanske en skön
promenad i omgivningarna lockar.

Dag 3 Heldagsutflykt Öland

Efter en god frukost möter vi vår lokalguide som tar med oss på en
heldagsutflykt. Öland är Sveriges näst största ö efter Gotland och
Sveriges minsta landskap. Vi börjar turen med att korsa över till Gärdslösa kyrka på östra sidan. Här har Ölands romantiska geni Erik Johan
Stagnelius sina rötter. Silverbäcken har inspirerat till den kända dikten ”Näcken”. Söderöver åker vi förbi kvarnraden i Lerkaka och gör
senare en avstickare för att ta några steg på stora alvaret i världsarvet.
Vi siktar sedan på Ottenby och längst ut på Ölands södra udde reser
sig Sveriges högsta fyr (41,6m) Långe Jan. Den som orkar kan gå de
197 trappstegen upp till toppen av fyren där man har en magnifik
utsikt över hav och land. Efter en förmiddag med naturupplevelser
och fantastiska vyer äter vi lunch på Restaurang Fågel Blå som ligger alldeles intill Långe Jan, Ottenby fågelstation och Naturum. Mätta
och belåtna åker vi sedan vidare längs västra sida med stopp på Carl
Malmsten-skolan i Vickleby. Örtagården ger sann lyst för ögat. Turen
går sedan nedre vägen via Färjestaden med stopp på Paradis stora
keramikverkstad. Därefter fortsätter vi tillbaka till Borgholm och vårt
hotell för en stunds avkoppling innan middagen.

Förmiddagen tillbringas i stort vid Solliden, den kungliga villan.
Vi går genom den fantastiska slottsparken och njuter av blomsterprakten och beskådar slottet från utsidan. Kaffetorpet intill erbjuder
möjlighet till ”kungligt fika”. Fri tid för lunch i Borgholm och därefter
gör vi ett besök på Borgholms slottsruin med anor från 1200-talet.
Eftermiddagen lämnas fri för egna aktiviteter. Kanske ett besök på
hotellets relaxavdelning med bubbelpool lockar eller så har vi buteiker och restauranger på promenadavstånd från hotellet. Gemensam
middag på kvällen.

Dag 5 Borgholm-Hemorten

Efter en tidig frukost och några händelserika dagar tar vi farväl av
Öland och reser hemåt. Vi har en lång sträcka att avverka, men med
regelbundna stopp för lunch, bensträckningar och middag och ett
glatt humör så går det ändå bra. Åter i Umeå sen kväll.

Pris 6.880:- Avresedag 15/6
Tidtabell Umeå Centralstation 07.30, Ö-vik Resecentrum 09.00
Ingår Bussresa, 4 övernattningar i dubbelrum, 4 frukost, 3 luncher,
5 middag, entréer, lokalguider, reseledare, bussfika.
Tillägg Enkelrum 1025:-, Måltidsdryck.
Hotell Comfort Hotell Norrköping, Strand Hotell Borgholm
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SVERIGE

Värmland

-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 Umeå-Falun

Avresa enligt tidtabell. Under dagen stannar vi för bussfika och lunch.
Övernattning i Falun där vår reseledare Kikki Fjelde möter upp och
efter incheckningen äter vi en gemensam middag på hotellet.

Dag 2 Falun-Karlstad och Sandgrund

Efter frukost avgår vår buss mot Karlstad. Väl framme startar vi vårt
Värmlandsbesök med en god lunch på Hotell Gustaf Fröding. Mot
eftermiddagen beger vi oss till Sandgrund, Lars Lerins permanenta
konsthall. Lars anses vara Nordens främsta akvarellkonstnär och en
av de mest 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 checkar in på Scandic Winn
och samlas sedan för middag på hotellet.

Dag 3 Utflykt Mårbacka, Munkfors

Efter en god frukost är vi laddade inför dagens äventyr. 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 till Ransäter, födelseort för Tage Erlander 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 återvänder till vårt hotell där kvällen
avrundas med en god middag.

Dag 4 Utflykt Klässbol linneväveri

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. Sedan väntar
en god lunch på Värdshuset Nils Holgersson med utsikt över Fryken.
Nöjda vänder vi åter till Karlstad för lite egen tid. Strosa runt i stan
eller kanske besöka något museum. Gemensam middag på hotellet.

Dag 5 Karlstad-Umeå

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.

Pris 6.980:-

Avresedag 1/9

Tidtabell Umeå Centralstation 07.30, Ö-vik Resecentrum 09.00
Ingår Bussresa, 4 övernattningar i dubbelrum, 4x frukost, 5x lunch,
5x middag, entréer och guidning, reseledare, bussfika.
Tillägg Enkelrum 850:- Måltidsdryck.
Hotell First Hotell Grand, Falun
Scandic Winn, Karlstad
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NORGE

Lofoten

-en av världens vackraste platser!

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

Dag 3 Utflyktsdag på Lofoten

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.

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. Lunch innan nästa besök som 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 2 Kiruna –Svolvaer

Dag 4 Svolvaer-Arvidsjaur

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.

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.

Pris 8.380:-

Avresedag 3/8

Tidtabell Umeå Centralstation 07.30 Skellefteå Folkets Park 09.15
I priset ingår Bussresa, del i dubbelrum inkl frukost, 4 x lunch, 4
x middag, besök och entréer enligt program, vägfärjor, bussfika,
reseledare.
Tillägg Enkelrum 1480:- Måltidsdryck.
Hotell Scandic Ferrum, Kiruna, Thon Hotell, Lofoten
Hotell Laponia, Arvidsjaur
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ÅLAND

Skördefest på Åland

Höstens självklara höjdpunkt är Skördefesten på Åland. Den åländska landsbygden bjuder in till fest, så passa på
att köpa hem nyskördade grönsaker, äkta åländska smaker och hantverk från de olika gårdarna. Folkmyllret, hantverken och alla skördetidens färger är en fröjd för ögat och här finns alla möjligheter att frossa i åländska specialiteter och årets grödor. Skördefesten på Åland – en njutning för alla sinnen!
Dag 1 Cinderella

Under dagen stannar vi för lunch och bussfika. Framme i Stockholm
väntar en riktigt trevlig kryssning med Viking Lines flaggskepp Cinderella. Ombord bjuds det på Östersjöns delikataste buffé inkl öl/vin.
Mätta och belåtna kan vi sedan ta del av det stora nöjesutbudet, slå
en sula i parketten på någon av dansrestaurangerna eller njuta av
vilsam underhållning i pianobaren. Vi sover sedan gott i våra hytter
medan fartyget stävar mot Mariehamn.

Dag 2 Skördetur på Åland

I arla morgonstund är det så dags att landstiga på Åland. Vi åker direkt till vårt hotell för en god frukost. Med lokalguide gör vi sedan
en skördetur ut på landsbygden. Den här tiden sprakar naturen av
höstfärger och sensommarens värme är kvar. Vi besöker gårdar med
nyskördade grönsaker, matvaror omsorgsfullt tillagade av närproducerade härligheter och mängder av vackrert hantverk. På Michael
Björklunds Smakbyn njuter vi idag av en god lunch. Åter i Mariehamn
mot eftermiddagen, vi säger adjö till vår lokalguide och checkar in
på nyrenoverade Hotell Park Alandia. Eftermiddagen är fri för egna
strövtåg. Middag på hotellet.

Dag 3 Hemresa med Rosella

Sovmorgon idag och förmiddagen fri fram tills det är dags att gå ombord på Rosella som avgår från Mariehamns hamn kl 12.45. Ombord
äter vi en härlig bistrobuffé. Sen kanske ett besök i tax free butiken
lockar eller ta del av underhållningen. Kl 14.00 angör vi Kapellskär. Vi
fortsätter nu färden med buss och stannar för fika och bensträckare
under eftermiddagen/kvällen. Åter i Umeå strax före midnatt.

Pris 2.980:-

Avresedag 19/9

Tidtabell Umeå Centralstation 06.30, Övik resecentrum 08.00
Ingår Bussresa, 2-bäddshytt (insides) inkl buffé med vin/öl, del i
dubbelrum inkl frukost och middag, 2x lunch, båt personbiljett,
lokalguide, reseledare, busfika.
Tillägg Enkelrum/hytt 550:-, Fönsterhytt 150:-/person
Hotell Park Alandia
Valuta Euro
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(Reservation för mindre programändringar)

FINLAND / ESTLAND

Helsingfors & Tallinn
Här får vi både Finlands och Estlands huvudstäder på
en och samma resa. Helsingfors - litet, vackert och
exotiskt. Inspirerat av både Sverige, Ryssland och kontinenten har staden blivit en säregen mix. Tallinnn -en
av Europas bäst bevarade medeltidsstäder där vi också
laggt in en hotellövernattning. Vi kryssar bekvämt
med Tallinks fina fartyg och njuter av allt det goda som
erbjuds ombord.

Dag 1 Överresa till Helsingfors

Avresa se tidtabell. Under dagen stannar vi för bussfika och lunchrast
i Tönnebro. Kl 16.45 avgår Silja Symphony från Värtahamnen. Inkvartering i högt belägna 2-bädds insideshytter. Njut sedan av kvällen
ombord! Här erbjuds ett stort utbud av shopping till förmånliga
havspriser, restauranger för alla smaker, underhållning varje kväll och
en relaxavdelningen med bastu och jacuzzi.

Dag 2 Helsingfors-Tallinn

Ankomst till Helsingfors 10.30. Vi startar upp med kortare rundtur
som avslutas i centrum där vi får egen tid för lunch och shopping
eller bara njuta av den fina huvudstaden. Det finns en uppsjö trevliga
butiker med finsk design, Iittala, Marimekko m fl. Eller varför inte ta
en fika på Fazers anrika konditori. Mot eftermiddagen åker vi med
Tallinks nya snabbfärja, MS Megastar som avgår från Helsingfors kl.
16.30, ankomst till Tallinn 18.30. Ombord kan vi njuta av god mat och
shoping. Här finns allt från buffé till à la carte och barer. Väl framme
i Tallinn åker vi den korta biten till vårt centrala hotell för incheckning. Sedan är kvällen fri för egna nöjen. Hotellet ligger centralt, nära
shopping, gamla stan och med ett gott urval av restauranger på gångavstånd.

Dag 3 Tallinn

Efter en god hotellfrukost är dagen fri att spendera efter egna önskemål och framåt eftermiddagen åker vi till Calles där man kan handla
alkoholvaror för förmånliga priser, vilka lastas direkt i vår buss. Betalningssätt är kort eller euro. Färjan avgår kl 18.00.

Dag 4 Värtahamnen-Hemorten

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

Pris 2.980:-

Avresedag 11/6, 27/8

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 Bussresa, del i 2-bäddshytt (insides) Sto-Hel och Tal-Sto,
Färja Hel-Tal, del i dubbelrum inkl frukost, bussfika, reseledare.
Tillägg Enkelrum /hytt 750:- Fönsterhytt 350:-/person
Frukost ombord t/r 210:-, Middagskupong t/r 715:Hotell Tallink City Hotel
Bra att veta Valuta Euro, Pass behövs
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ESTLAND / LETTLAND

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 Tallinn och Rigaresor är Birgit Feklistoff.

Tallinnkryssning

Rigakryssning

Dag 1 Överresa till Tallinn

Dag 1 Överresa till Riga

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 Tallinn

Dag 2 Riga

Tallinn 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 Värtahamnen-Hemorten

Ankomst till Stockholm 10.15. Stopp för lunch på 17 rum & kök i Har-

Pris fr1.095:Avresedag 29/4, 12/5, 19/5, 30/5*, 6/6*, 21/7*,
4/8, 15/9, 20/10, 1/11* , 8/12
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 Tallinn och inhandlade varor lastas i bussen.
Reseledare.
Tillkommer *Röda avgångar pristillägg 300:-, Utsides hytt 200:-/
person. Enkelhyttstillägg 300:- Matpaket 870: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 Värtahamnen-Hemorten.

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

Pris 1.095:-

Avresedag 5/5, 26/5, 26/6,
6/10, 1/12

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:Matpaket 870:Bra att veta Valuta Euro Pass eller EU-idkort behövs
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LETTLAND / ESTLAND

Riga & Tallinn
Välkommen med på en resa till hjärtat av Baltikum
med de två huvudstäderna Riga och Tallinn i en härlig
kombi-nation. Vi kryssar bekvämt med Tallinks fartyg
och njuter av allt det goda som erbjuds ombord. Under
vår resa utforskar vi den gamla ”svensk-staden” Riga
med dess fascinerande historia och vackra arkitektur.
Och Tallinn, en av Europas bäst bevarade medeltidsstäder. En hotellnatt i vardera stad och en förmånlig
gränshandel mellan Lettland och Estland innan vi åter
kryssar hem till Sverige.
Dag 1 Överresa till Riga

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

Dag 2 Riga

Ankomst till Riga på förmiddagen. 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. Stadens skönhet med art nouveauarkitektur, det härliga läget vid floden Daugava och överkomliga priser är några av anlendningarna till att Riga lockar besökare. Vi
checkar in på Tallik Hotel Riga, centralt beläget. Resten av eftermiddagen/kvällen spenderas efter egna önskemål.

Dag 3 Riga-Tallinn

Efter frukost checkar vi ut och beger oss norrut mot Tallinn och vid
gränsen Lettland/Estland gör vi ett shoppingstopp. Mot eftermiddagen når vi Tallinn och vårt hotell Tallink City, här bor vi mitt i city, nära
till det mesta. Tallinks finaste shoppingcenter heter Viru Keskus och
ligger tvärs över gatan.

Dag 4 Tallinn

Dagen fri att spendera efter egna önskemål och framåt eftermiddagen åker vi till Calles där man kan handla alkoholvaror för förmånliga
priser, vilka lastas direkt i vår buss. Betalningssätt är kort eller euro.
Färjan avgår kl 18.00

Dag 5 Värtahamnen-Hemorten

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

Pris 3.180:-

Avresedag 11/8

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,
2 hotellnätter del i dubbelrum inkl frukost, reseledare.
Tillägg Enkelhytt/rum 1180:- Fönsterhytt 400:Frukost ombord t/r 210:-, Middag ombord t/r 660:Hotell Tallink i Riga, Tallink City Hotel i Tallinn
Bra att veta
Valuta Euro
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ESTLAND

Foto: Kadi-Liis Koppel
Tallinn City Tourist Office

Sångfestival i Tallinn

“Den sjungande nationen” brukar man kalla Estland och det är lätt att förstå efter ett besök på sångfestivalen som
pågår i dagarna tre och äger rum vart femte år på Sångarfältet i Tallinn. I år är det 150-års jubileum för festivalen.
Här samlas runt 30 000 deltagare i färgsprakande nationaldräkter för att sjunga och dansa. Scenen har ett mäktigt
tak i form av en hyperbolisk paraboloid. Den främre delen av den 73 meter breda takkonstruktionen fungerar som
en akustisk skärm som reflekterar ljudet ut till publiken.

Dag 1 Färja mot Tallinn

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 Fri dag i Tallinn

Ankomst Tallinn kl 10.00 lokal tid. Vi bekantar oss med staden innan vi checkar in på Tallink City Hotel. Hotellet ligger centralt, nära
till shopping, gamla stan och med ett gott urval av restauranger på
gångavstånd. Idag är första dagen för Sångfestivalen som pågår från
fredag till söndag.

Dag 3 Konsert på Sångarfältet

Vi ser sångare och folkdansare gå gemensamt från Tallinns centrum
till Sångarfältet, även publiken promenerar de ca tre kilometrarna.
Det är folkfest när tusentals åskådare vandrar till Sångarfältet, klädda
i folkdräkter och med flaggor i händerna. Kl 20.00 börjar den stora
fantastiska konserten. Vi kan inte garantera att bussen kan köra fram
till Sångarfältet. Smidigast är att gå, så ta med fotvänliga skor!

Dag 4 Färja mot Stockholm

Dagen fri att spenderas enligt egna önskemål. Mot eftermiddagen
åker vi till Calles där man kan handla alkoholvaror till förmånliga
priser. Färjan går tillbaka till Stockholm kl 18.00.

Dag 5 Buss mot hemorten

Ankomst till Stockholm 10.15. Stopp för lunch på 17 rum & kök i
Harmånger. Åter i Umeå 21.00.
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Pris 3.880:-

Avresedag 4/7

Tidtabell Umeå Centralstation 05.30 Ö-vik Resecentrum 07.00
Höga Kusten hotellet 07.50 Härnösand Gulf 08.50
Ingår Buss med wifi, 2-bädds insideshytter med WC/dusch, två
hotellnätter del i dubbelrum inkl frukost, reseledare.
Tillägg Enkelhytt/rum 2000:- Fönsterhytt 400:Entre Sångfestivalen Lördag - pris uppdateras på vår hemsida.
Hotell Tallink City
Bra att veta Valuta Euro Pass eller EU-idkort behövs
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ÖSTERRIKE

Nyhet 2019!

Julmarknad i Alperna -Weekend Innsbruck

Följ med oss till Österrike och Tyrolens huvudstad Innsbruck i december, då staden är vackert juldekorerad och
med de majestätiska, snöklädda bergstopparna i bakgrunden bjuder Innsbruck på en förtrollande julmarknaden i
hjärtat av Alperna. Vi lär känna staden tillsammans med en lokalguide och har sedan tid att strosa runt, smaka lite
glühwein och uppleva julstämningen. Vi besöker också vintersportorten Seefeld en dag.
Dag 1 Hemorten – Innsbruck

Avresa enligt tidtabell. Vi flyger till München och därifrån åker vi med
vår transferbuss de ca 19 milen till vårt hotell i Innsbruck. Hotel Grauer
Bär är ett högklassigt fyrstjärnigt hotell som ligger mitt i centrala
Innsbruck, med närhet till gamla stan, sevärdheter och julmarknaden
som vi kommer att besöka. Hotellets gäster har även tillgång till
hotellets spa-avdelning och till den härliga poolen, varifrån man har
panoramautsikt över staden. På kvällen äter vi middag i hotellets
trevliga restaurang.

Dag 2 Julmarknad Innsbruck

Efter frukost på hotellet väntar en ca 2-timmars guidad
stadspromenad där vi beundrar Innsbrucks sevärdheter och får
veta mer om stadens historia. Innsbruck är en liten livlig stad mitt
i Alperna omgiven av majestätiska berg. Även om friluftslivet står
för en stor del av aktiviteterna har staden i sig mycket att erbjuda.
Få städer har till exempel så mycket bevarad arkitektur från olika
stilar och århundraden som Innsbruck. Den pittoreska medeltida
gamla staden med dess vackra arkader, hundraårigt hus och det
gyllene taket är en perfekt miljö för den vackra och traditionella
julmarknaden som funnits i över 30 år. Här kan du köpa traditionell
mat, dryck, souvenirer, tyrolskt hantverk och julpynt. Promenera
runt och njut av upplevelsen. De vackra husen och bergen utgör
en fantastisk kuliss till den förtrollande julmarknaden som ligger på
ett medeltida torg i den äldre delen av staden. Bland stora pyntade
granar och glittrande belysning kan du prova tyrolska specialiteter,
köpa hantverk och julklappar. Intill torget finns även stadens mest
berömda sevärdhet, ”gyllene taket” som är en trevåningsbalkong
vars tak består av guldpläterade kopparplattor.

Dag 3 Seefeld

Efter frukost gör vi idag en utflykt till Seefeld, (ca 17 km utanför
Innsbruck), beläget i hjärtat av de tyrolska alperna. Med sina

häpnadsväckande omgivningar beskrivs Seefeld som något av ett
semesterparadis. I den historiska olympiaregionen erbjuds ett stort
utbud av friluftsaktiviteter för kropp och själ, och i den pittoreska
stadskärnan återfinns ett urval av boutiquer, exklusiva restauranger
och mysiga kaféer. Mot eftermiddagen återvänder vi till vårt hotell.
Gemensam middag på hotellet.

Dag 4 Innsbruck – Hemorten

Efter frukost har vi förmiddagen fri och hinner se mer av vackra
Innsbruck, staden där drottning Kristina officiellt konverterade
till katolicismen år 1655. Kanske slinka in på något av de mysiga
kaféerna i gamla stan eller åka till någon av utsiktsplatserna med vy
över bergen. Senare på dagen blir vi upphämtade av vår buss som tar
oss till flygplatsen i München och flyget hem.

Pris ej klart vid katalogens tryck, uppdateras på vår hemsida.
Avresedag 5/12
Tidtabell Samlig Umeå Airport Tid meddelas senare.
Flygtider
5/12
UME-ARN-MUC Tider ej klart vid katalogens tryck.
8/12
MUC-ARN-UME
Ingår Flyg t/r, transfers, del i dubbelrum inkl frukost, 2 middag,
guidad rundtur, utflykt Seefeld, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 960:- Måltidsdryck.
Hotell Hotel Grauer Bär ****
Bra att veta Valuta Euro Pass behövs
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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IRLAND

Favorit i repris!

Irland

-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 över 1200 år gamla
kapell. Kapellet är gjort helt i sten och påminner om en upp och ner
vänd båt. Byggnaden står fortfarnade fast i den blåsiga backen med
utsikt över den vackra Smerwick Harbour viken. 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. Ledig eftermiddag efter incheckningen på vårt hotell. Gemensam middag på hotelet.

Dag 7 Dublin

Efter en skön frukost på hotellet kör vi en stadstur där vi bekantar
oss med Dublins historia och den livliga nutiden. Vi besöker bla hu-

vudgatan 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. Resten av dagen fri. 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.

Pris 16.180:- Avresdag 9/9
Tidtabell Samling Umeå Airport 05.15
Flygtider 9/9 UME-ARN 07.25-08.30 ARN-DUB 09.15-11.00
16/9 DUB-ARN 11.40-15.20 ARN-UME 17.45-18.45
Flygbolag SAS
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
9-11/9 Victoria Hotel *** www.victoriahotelgalway.com
11/9 Castletroy Park Hotel**** www.castletroy-park.ie
12-14/9 Scotts Hotel*** www.scottshotelkillarney.com
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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WALES

Nyhet 2019!

Wales
Följ med oss till det vackra Wales! Detta för många okända land i syd-västra Storbritannien. Den vackra naturen
skiftar, historian är intressant och språket spännande. På ön Anglesey finns orten med det långa namnet Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. I Wales finns otroligt många gamla fästningar och en av
dessa kommer vi naturligtvis att besöka.
Dag 1 Umeå-Llandudno

Vi flyger via Helsingfors till Manchester Airport. Här möter vår reseledare Lena Dyche upp. Lena bor i Wales sen flera år tillbaka och
brinner för att visa oss sitt Wales. Vi åker direkt vidare till hotellet i
Llandudno för incheckning och gemensam middag på hotellet. Här
kommer vi att bo i fyra nätter. Staden Llandudno, är en victoriansk
badort med en lång asfalterad strandpromenad och en vacker pir.
Många trevliga affärer och pubar. Här kan vi se tidvattnet komma in
och gå ut under dagen.

lunda och spännande by, uppbyggd i italiensk stil. Här finns många
intressanta hus att besåkåda och dessutom vackra blommor. Även en
affär där man kan köpa det kända Portmeirion porslinet. Vi kommer
också att besöka en av många fästningar som finns i Wales. Caernarfon Castle är den största, uppförd av Edward I på 1200-talet. Mycket
av fästningen finns kvar och historian kring den är intressant. Via en
bro tar vi oss över Menai Strait och besöker orten med det långa namnet Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
Middag på egen hand.

Dag 2 Tåg till Snowdon topp

Dag 5 Hemfärd

Med en specialjärnväg tar vi oss idag upp på Wales högsta berg Snowdon topp. Bara resan upp och ner är något speciellt med fantastiska
utsikt över det vackra landskapet. Om älvorna dansar över toppen
denna dag får vi se när vi väl är där. Wales har haft många skifferbruk,
men idag är de flesta nedlagda. Kvar finns minnena av denna svunna
tid i ett trevligt skiffermuseum som vi tänker besöka. Här kan vi se
hur skiffter splittras, vad det använts till och hur arbetarna bodde.
Middag på egen hand. (Reservation vid dåligt väder kan rutten ändras)

Dag 3 Ön Anglesly och Conwy

Idag gör vi ytterligare en liten utflykt och börjar med att åka till den
lilla staden staden Beaumaris belägen på ön Anglesey. Här kan vi
strosa runt och kanske också gå ut på piren. Vi fortsätter mot den den
lilla gemytliga staden Conwy. Vi tar en gemensam promenad genom
staden och lär känna den bättre. Här finns flera intressanta museer
och ytterligare en stor fästning, samt en mur man kan gå på och se ut
över staden och havet. Gemensam Pub middag på stan.

Dag 4 Spännande byar och fästningar

Idag beger vi oss via vacker väg till Portmeirion. En mycket annor-
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Idag är det dags att lämna Llandudno och Wales för att ta oss till Manchester Airport. Vi flyger via Helsingfors och vidare till Umeå.

Pris 10.880:-

Avresedag 16/5

Tidtabell Samling Umeå Airport 10. 45
Flygtider 16/5 UME-HEL 12.00-14.20 HEL-MAN 16.05-17.00
20/5 MAN-HEL 10.25-15.10 HEL-UME 15.50-16.10
Flygbolag BRA/Finnair
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage max 23 kg
Ingår Flyg t/r, busstransfer, del i dubbelrum inkl frukost,
2 x middag, utflykter enl program, entréer, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 1.100:- Måltidsdryck.
Bra att veta Valuta GBP , giltigt pass behövs, Tidsskillnad -1 timme
Svenska elkontakter passar ej.
Hotell Grand Hotel Llandudno
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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UNGERN

Budapest

-Donaus drottning

Följ med oss till vackra Budapest, en kontrasternas stad som lockar med en spännande historia, många sevärdheter, myllrande shoppinggator, god mat och vackra badhus. På vår stadsrundtur upplever vi både stadsdelen Buda
med sina höjder och historiska byggnader och stadsdelen Pest med sina avenyer, affärer och restauranger.
Dag 1 Mot Budapest

Vi flyger via Arlanda till Budapest. Transfer till vårt hotell Leonardo
en liten bit utanför själva innerstaden. Man kan ta sig snabbt in till
de mest centrala delarna på 15 min promenad eller ta spårvagn 2.
Middag på hotellet.

Dag 2 Stadsrundtur

Upptäck Budapest med en lokalguide som visar de främsta sevärdheterna. Floden Donau delar staden i två delar, Buda som är den lite
mer exklusiva sidan med palats och monument, vindlande smågator
och stupande branter samt Pest där gammalt blandas med nytt. Här
är det breda avenyer, art nouveau byggnader och trendiga restauranger och barer. Vi ser bl.a. Gellértberget, slottsområdet med gamla
stan, Fiskarbastionen, Parlamentet, Sankt Stefansbasilikan och Hjältarnas plats.

Dag 3 Fri dag

Dag 4 Hemresa

Efter frukost har ni fri tid tills avfärd mot flygplatsen och hemresa till
Umeå.

Pris 7.980:-

Avresedag 29/4

Tidtabell Samling Umeå Airport 05.45
Flygtider 29/4 UME-ARN 07.00-08.00 ARN-BUD 12.10-14.20
2/5 BUD-ARN 14.40-16.50 ARN-UME 20.20-21.20
Flygbolag Norwegian
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage 20 kg.
Ingår Flyg t/r, del i dubbelrum inkl frukost, 1 x middag, guidad
stadsrundtur med lokalguide, busstransfers, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 1.580:- Måltidsdryck.

I Budapest ligger ett av de vackraste kaféerna i världen, Café New
York, en klassiker som vi inte får missa. Ännu en klassiker som bör
besökas är Café Gerbeaud från 1858. På menyn finns tårtor och bakelser, men även öl som är bryggd på plats. Det kulinariska utbudet
i Budapest är stort med smaker från hela världen. Ungerns läge har
satt sin prägel på den lokala matkulturen och det ungerska köket
har influenser från grannländerna. Gåslever, paprikapulver, ungersk
pasta, salami, korv och gulasch är några av klassikerna.

Bra att veta Valuta Forinter ,
Giltigt pass behövs,
Tidsskillnad ingen
Svenska elkontakter passar
Hotell Leonardo Hotel Budapest****
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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FRANKRIKE

Paris

-c’est la vie!

Paris är och förblir det klassiska resmålet, som man
någon gång i sitt liv måste besöka. Överallt kan vi
känna en fläkt av historiens vingslag. Från renässansen
på 1500-talet, solkungen Ludvig XIV på 1600-talet och
Napoleontiden. Tillsammans med alla moderna byggnader i sin annorlunda, spännande arkitektur gör det
Paris till en stad som man kan besöka ofta och varje
gång uppleva något nytt.

Dag 1 Mot Paris

Avresa enligt tidtabell. Vi flyger med SAS hela vägen med planbyte på
Arlanda. På förmiddagen landar vi i Paris på Charles de Gaulles flygplats. Innan vi åker till hotellet gör vi en tur till den 210 m höga skyskrapan Tour Montparnasse varifrån vi får en fantastisk utsikt över Paris
och inte minst Eiffeltornet. Från observationsdäcket 200 m upp har
vi 360 graders utsikt och vid klart väder ser vi hela 40 km. Panoramadäcket håller öppet från morgon till sen kväll alla årets dagar. Sedan
åker vi den korta sträckan till vårt hotell för incheckning. På kvällen
samlas vi för middag på närliggande restaurang. Hotel Andre Latin är
beläget i de latinska kvarteren med promenadavstånd till Pantheon,
Luxemburgträdgården och Notre Dame.

Dag 2 Sightseeing

På förmiddagen får vi upplev Paris under en klassisk stadsrundtur
tillsammans med en skandinavisktalande lokalguide. Vi njuter av de
tjusiga perspektiven utmed Seine, som delar staden i Högra stranden
(Rive Droîte) och Vänstra stranden (Rive Gauche). Vi ser paradgatan
Champs Elysees med Triumphbågen, Eiffeltornet, Operan och Notre
Dame. Resten av dagen fri att upptäcka Paris på egen hand. Mot kvällen samlas vi för gemensam middag och därefter en kvällstur på Sein,
för att se de historiska byggnaderna vackert belysta mot natthimlen.

Dag 3 Louvren

Idag besöker vi Louvren, som kanske är ett av världens best besökta
nationalmuseer i världen. Vår lokalguide berättar om de fantastiska
konstskatterna som hänger här och den mest kända tavlan för de
flesta är nog Mona Lisa. Resten av dagen fri.

Dag 4 Fri dag

Idag har du hela dagen fri. Shoppingutbudet är stort och varierat –
från bouquinisternas små stånd utmed Seinekajerna till lyxiga modehus som Dior, Chanel och Saint Laurent. Att slå sig ner på en trottoarservering och studera folklivet hör också till.

Dag 5 Hemresa

Efter frukost säger vi au revoir och lämnar den glittrande världsstaden. Vi landar i Umeå klockan 16.40.
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Pris 10.680:- Avresedag 19/9

Tidtabell Samlig på Umeå Airport 06.00
Flygtider 19/9 UME-ARN 07.25-08.25 ARN-PAR 10.40-13.10
23/9 PAR-ARN 14.00- 16.25 ARN-UME 17.45-18.45
Flygbolag SAS
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage max 23 kg
Ingår Flyg t/r, 4 övernattningar i dubbelrum,4 frukost, 2 middag,
buss, sightseeing, entré, guider, båttur, lokalguide, reseledare.
Enkelrumstillägg 2100:- Måltidsdryck.
Hotell Hotel André Latin ***
Bra att veta Pass behövs, Valuta Euro .
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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FRANKRIKE

Menton

- Frankrikes pärla med Nice & Monaco

Staden Menton ”La perle de la France” är vackert belägen mellan Monaco och den Italienska gränsen. Känt för
sina citroner som på grund av mikroklimatet och de drygt 300 soldagarna per år trivs bra här. Följ med och njut
du också i denna underbart vackra och soliga stad med branta gränder och färgglada hus som för tankarna till
Karibien. Här finns även många grönskande trädgårdar, intressanta museer, restauranger, fina sandstränder och en
avslappnad atmosfär.
Dag 1 Umeå-Nice

Avresa enlig tidtabell. Vi flyger till Nice via Arlanda. Väl landade möter
vår reseledare, Eva Nehrer upp i ankomsthallen. Här möter även vår
franska buss upp och vi börjar med en gemensam lunch och därefter
en intressant sightseeingtur. Vår guide tar oss med på en promenad
genom en stad fylld av konst, kultur o historia men också fantastiska
boulevarder med tjusiga butiker och ”flair”. Nöjda med Nice åker sedan de ca 3 milen till Menton och vårt centralt belägna Quality Hotel
Menton Mediterranee. Innan middagen på hotellet tar vi en kortare
promenad ner till det turkosfärgade medelhavet. Kanske en liten
drink utmed strandpromenaden?

Dag 2 Heldag San Remo, Dolceaqua och Isolabona

Idag lämnar vi Frankrike några timmar till förmån för Italien och Ligurien. 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 Menton. Gemensam
middag.

Dag 3 Menton

För att lära oss mer om Menton tar vi en guidad tur till fots och går
uppför backarna i Gamla stan där vi beundrar de pastellfärgade byggnaderna som påminner om Karibien. I Gamla stan står bl.a. basilikan
Saint Michel och atmosfären för oss långt tillbaka i tiden. Längst upp
på toppen får vi en underbar utsikt över staden, havet och mot Italien. Resten av dagen fri för egna strövtåg och utflykter eller kanske

ni bara njuter av livet sittandes på ett café och tittar ut över havet…

Dag 4 Monaco

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

Dag 5 Hemresa

Framåt förmiddagen står vår transferbuss utanför hotellet för att köra
oss tillbaka till flygplatsen i Nice. Vi flyger åter till Arlanda och vidare
hem till Umeå.

Pris 11.980:-

Avresedag 16/5

Tidtabell Samling på Umeå Airport 05.45
Flygtider 16/5 UME-ARN 07.00-08.00 ARN-NCE 09.40-12.40
20/5 NCE-ARN 13.20-16.15 ARN-UME 17.25-18.25
Flygbolag Norwegian
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage max 20 kg
Ingår Flyg t/r, busstransfer, 4 övernattningar i dubbelrum, 4 frukost,
1 lunch, 3 middagar, 1 vinprovning, utflykter enligt program,
lokalguider, reseledare.
Tillkommer Enkelrumstillägg 1450 :- Måltidsdryck.
Hotell Quality Hotel Menton Mediterranee***
Bra att veta Pass behövs, Valuta Euro
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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PORTUGAL

Nyhet 2019!

Portugal

- 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 flyger från Umeå via Arlanda till Lissabon. Transferbuss 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. Pittoreska gränder och avspänd atmosfär.
Gemensamma middagar på hotellet under veckan.
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 4 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 7 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 2,3,5, 6, 8, 9 och 11.
Dag 10 Utflykt Osttillverkning & vingårdsbesök

Idag besöker vi ysteriet Quinta Velha som tillverkar ost och smör med
hög kvalité av mjölken från Azeitaos traditionella Saloia-får. Vi får en
intressant rundtur med möjlighet att även själva delta i den traditionella osttillverkningen. Självklart så blir det provsmakning av dessa
godbitar – säg cheese! Vad passar bättre till smakrika ostar än några
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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 12 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!

Pris 15.280:- Avresedag 5/10

Tidtabell Samlig på Umeå Airport 09.15
Flygtider 5/10 UME-ARN 10.40-11.40 ARN-LIS 14.50-18.15
16/10 LIS-ARN 08.45-14.00 ARN-UME 17.45-18.45
Flygbolag SAS och TAP
Ingår Flyg t/r, 11 övernattningar i dubbelrum inkl frukost och
middag, utflykter, reseledare.
Enkelrumstillägg 4.030:- Måltidsdryck.
Hotell Hotel do Mar
Bra att veta Pass behövs, Valuta Euro, Tidsskillnad -1 timme
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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ITALIEN

Nyhet 2019!

Frascati med Rom

På den här resan har vi valt att bo ett par mil utanför Rom, i den mysiga staden Frascati beläget i området Castelli Romani, och i stället ägnar vi en hel dag från morgon till kväll åt Roms myllrande folkliv och historiska
minnesmärken. Frascatis historia går tillbaka till romarnas tid och här finns många vackra villor från 1500- och
1600-talet. Staden är känd för sitt vita vin som görs av malvoisiedruvan som växer på Albanobergens sluttningar.
En av dagarna besöker vi vingården Casal Pilozzo, för vinprovning och italienska delikatesser.
Dag 1 Flyg till Rom & buss till Frascati

Avresa enligt tidtabellen. Vi flyger från Umeå till Rom via Arlanda.
Väl landade möter vår reseledare upp i ankomsthallen. Därefter
busstransfer till Hotel Villa Mercede i mysiga Frascati och gemensam
middag på hotellet.

Dag 5 Hemresa

Efter frukost packar vi in vårt bagage i bussen och åker buss ut till
Roms flygplats och reser vidare hemåt.

Dag 2 Vingårdsbesök på Casal Pilozzo

Idag gör vi ett besök hos Antonio på vingården Casal Pilozzo, vackert
belägen på kullarna i den lilla staden Monte Porzio Catone. Här får vi
en rundtur, provsmakar vinerna och äter en lättare lunch i de vackra
omgivningarna. Åter till Frascati för fri eftermiddag.

Dag 3 Heldagstur till Rom

Alla vägar bär till Rom sägs det ju och just idag får vi uppleva denna
fantastiska stad. Efter frukost åker vi den korta biten in till Rom där vår
lokalguide möter upp, vi gör en panoramatur genom Rom till historiska platser och minnesmärken, bl.a. Forum Romanum, Colosseum,
Capitolium, Fontana di Trevi, Pantheon och Spanska trappan. Under
dagen äter en gemensam lunch innan vi fortsätter att utforska Rom
tillsammans med vår guide. Mot eftermiddagen får vi lite egen fri tid
innan vi åter samlas för en gemensam middag på trevlig musikrestaurang där vi njuter av god mat och lyssnar till välbekanta italienska
sånger. Åter till Frascati efter middagen.

Dag 4 Avkoppling & vinprovning

Idag finns tillfälle att koppla av på hotellet. Varför inte ta ett dopp i
utomhuspoolen eller promenera och njuta av det vackra området?
Under eftermiddagen tar vi oss till Cantina il Pergolato där en vinprovning med både rött, vitt och mousserande vin med tillhörande
tilltugg väntar i deras vinkällare. Kvällen avslutas sedan med gemensam middag på hotellet.

Pris 9.980:- Avresedag 6/9

Tidtabell Samlig på Umeå Airport 08.30
Flygtider 6/9 UME-ARN 09.55-11.00 ARN-ROM (FCO)12.45-15.55
10/9 ROM-ARN 08.10-11.20 ARN-UME 15.20-16.20
Flygbolag Norwegian
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage max 20 kg
Ingår Flyg t/r, 4 övernattningar del i dubbelrum, 4 frukost, 3
middagar varav en på musikrestaurang, 2 lunch varav en med
vinprovning, buss, lokalguide, reseledare.
Tillkommer Enkelrumstillägg 980:- Måltidsdryck.
Hotell Villa Mercede, Frascati
Bra att veta Pass behövs, Valuta Euro, Ingen tidsskillnad
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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ITALIEN

Nyhet 2019!

Pris 10.680:-

Avresedag 7/10

Tidtabell Samling på Umeå Airport 06.00
Flygtider 7/10 UME-ARN 07.25-08.25 ARN-MXP 09.25-12.05
11/10 MXP-ARN 13.00-15.40 ARN-UME 17.45-18.45
Flygbolag SAS
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage max 23 kg
Ingår Flyg t/r, 4 övernattningar i dubbelrum, 4 frukost, 4 middagar,
1 lunch, buss, 2 vinprovningar, utflykter enl. program, lokalguider,
båttransfer, reseledare.
Tillkommer Enkelrumstillägg 1.060:- Måltidsdryck.
Hotell Park Hotel Villa Fiorita, Treviso
Bra att veta Pass behövs, Valuta Euro
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Strada del Prosecco
- en bubblande resa!

Strada del Prosecco är en av många okända pärlor i Italien och ligger på ca 1 timmes bussfärd nordväst om
Venedig. Prosecco är ett mousserande vin som produceras i regionen Veneto i nordöstra Italien. Namnet
prosecco kommer ursprungligen från en liten by strax
norr om Trieste med samma namn. Den vanligaste
druvan är glera och drycken framställs enligt den s.k.
charmatmetoden, som skiljer sig från champagnemetoden där den andra jäsningen sker i flaskan. Vi bor
på trevliga Park Hotel Villa Fiorita i närheten av Treviso,
en perfekt utgångspunkt för våra utflyktsmål.
Venedig

Dag 1 Ankomst till Venedig

Vi samlas på Umeå Airport. Via Arlanda når vi flygplatsen i Milano där
vår reseledare möter upp gruppen och därefter transfer till Park Hotel
Villa Fiorita strax utanför Treviso. Stopp för lunch under dagen och
mot kvällen samlas vi för gemensam middag på hotellet.

Dag 2 Treviso & Castello di Roncade

Staden Treviso är belägen ca 30 km norr om Venedig och kallas även
för ”lilla Venedig” eftersom många kanaler rinner genom staden. Förutom den berömda proseccon som produceras i området så sägs det
att den klassiska desserten tiramisù skapades här, även om det tvistas
en del om var i Italien den verkligen upptäcktes. Vi gör en rundtur i
Treviso med vår lokalguide som berättar om staden och dess historia.
Bland sevärdheterna finner vi palatset Palazzo dei Trecento och katedralen från 600-talet. Under eftermiddagen besöker vi slottet Castello di Roncade. En guide visar oss runt och vi gör ett besök i vinkällaren med efterföljande provsmakning. Middag på hotellet.

Dag 3 Strada del Prosecco

Idag tar vi oss norrut från Treviso och åker längs den vackra vinvägen
Strada del Prosecco i området kring Conegliano och Valdobbiadene,
ett böljande landskap med grönskande natur. Vi stannar till på ett par
vingårdar där vi provsmakar både vin och prosecco, samt får en lektion i hur man framställer denna bubblande dryck. Vi passar även på
att äta lunch på en av vingårdarna.

Castello di Roncade

Dag 4 Venedig

Venedig är ett kapitel för sig, där hav och stad möter och nöter på
varandra på ett sätt som ingen annanstans. Vi styr söderut och tar
oss sista biten till det mytomspunna Venedig med båt. Här lockar
berömda sevärdheter som Markusplatsen och Dogepalatset samt de
välkända gondolerna på Canal Grande. Vår lokalguide tar oss runt och
berättar om de mest välkända platserna och historiska byggnaderna i
staden. Efteråt har vi tid på egen hand för att äta lunch på någon trevlig restaurang, strosa och kanske sitta ned och njuta av en espresso.

Dag 5 Hemresa

Transfer till flygplatsen och fyllda av upplevelser lämnar vi Italien för
denna gång och tar flyget hem.
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SPANIEN

Långsemester i Andalusien
Vistas i ett varmare klimat, upplev ett nytt land, slipp städ och matlagning. Sitt istället vid poolen och koppla av, till
Andalusien kommer värmen tidigt om våren. Ta långa sköna promenader längs Fuengirolas fina strandpromenad.
Här finns flera av Spaniens stora sevärdheter på bekvämt avstånd. Vi besöker den brittiska kronkolonin Gibraltar,
hamnstaden Málaga, Ronda med den vackra bron, Puerto Banus och sagolika Alhambra vid drömmarnas Granada.
Vi bor på fyrstjärnigt hotell i den lilla staden Fuengirola beläget mellan Málaga och Marbella.
Dag 1 Umeå-Fuengirola

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

Fria dagar - 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14

De lediga dagarna spenderas enligt egna önskemål. Varje lördag ärdet stor loppis i Fungeriola. Glöm inte att pruta om du går dit. Här
är det också tätt mellan caféer, restauranger och barer. Gör också ett
besök i den ståtliga 900-talsborgen Castillo de Sohail som ligger i anslutning till strandpromenaden.

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 Fuengirola.

Dag 15 Hemresa

Dag 3 Málaga

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

Dag 6 Alhambra

Heldagsutflykt till 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, pelarrader och paviljonger.
Vi besöker även i de moriska palatsen. Här ser vi bland annat Lejongården där den berömda fontänen med lejonstatyer finns. Efter
rundvandringen finns tid för lunch innan vi vänder hemåt.

Dag 8 Ronda med vinprovning

På de höga klipplatån i bergsområdet Serrania de Ronda, omgiven
av frodiga dalar, ligger en av Andalusiens vackraste byar, Ronda som
med sin hisnande ravin serverar oss storslagna vyer över omgivningarna. Heldagsutflykt med vingårdsbesök, vinprovning och lunch.

Dag 11 Puerto Banus

Dag 13 Gibraltar

En halvdagsutflykt till Marbella och den exklusiva marinan Puerto Banus. Här kan vi beskåda lyxiga båtar och bilar, exklusiva butiker och
vitkalkade lägenheter längs med marinan.

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

Pris 14.980:- Avresedag 30/3
Tidtabell Samling på Umeå Airport 10.00
Flygtider 30/3 UME-ARN 11.35-12.35 ARN-AGP 14.05-18.25
13/4 AGP- ARN 11.40-15.50 ARN-UME18.35-19.35
Flygbolag SAS
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage max 23 kg
Ingår Flyg Umeå-Arl-Málaga t/r , transfer, del i dubbelrum på
fyrstjärnigt hotell inkl frukost & middag med vin, fem utflykter enligt program, lunch & vinprovning i Ronda, lokalguider, reseledare.
Tillkommer Enkelrumstillägg 3020:Hotell Las Palmeras i Fuengirola****
Hotellet ligger 3 minuters promenad från stranden. 200 m från
shoppingcentret. Hotellet erbjuder en tennisbana, en utomhuspool
med utsikt över hamnen och rum med egen balkong. Las Palmeras
har en 24-timmarsreception. Wifi mot avgift.
Bra att veta Valuta Euro Pass eller EU-idkort behövs
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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SPANIEN

Mallorca

- Medelhavets juvel

Mallorca har länge varit vår spanska favoritö, ett solsäkert paradiset som på senare år blivit hetare än någonsin. Vi
njuter av den vackra och variationsrika naturen, som i tusentals år har förtrolla besökare från hela världen, och vi
besöker även huvudstaden Palma och tar del av den härliga kosmopolitiska atmosfären. Vårt hotell ligger direkt på
Magaluf strand med bästa tänkbara läge. Packa väskan och häng med.
Dag 1 Umeå-Mallorca

Avresa enl tidtabell. Vi flyger via Arlanda till Palma flygplats. Här väntar vår transferbuss för att ta oss till Magaluf och vårt hotell Hotell
Flamboyan Caribe som har bästa tänkbara läge mitt på stranden.
Restauranger, barer och butiker i omgivningarna bäddar för en fin
semester. Här njuter vi av livets goda kombinerat med intressanta
utflykter. Mallorca har verkligen en sevärdhet för alla smaker och intressen. Människor har bott på Mallorca i alla tider och det finns gott
om lämningar från både bronsåldern, romartiden och morernas tid
fram till nutid. Mallorca är en mycket vacker ö och har många naturresevat, vissa är mycket popuära bland fågelskådare och andra naturreservat skyddas för sin unika flora och fauna. Mallorca är fullt av
gamla slott, fästningar, kloster och kyrkor som alla har en spännande
historia att berätta. Tänk bara vilket praktbygge katedralen La Seu är i
Palma de Mallorca. Frukost och middagar på hotellet varj dag.

Dag 2 Fri dag

Spenderas efter egna önskemål, vår reseledare tipsar.

Dag 3 Utflykt 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 4,5 Fria dagar
Fri dag - vi njuter av sol och bad.
Dag 6 Valldemossa & Sóller
Efter en tidig frukost startar dagens äventyr, en utflyktsdag till Puerto
de Sóller och Valldemossa. Kl. 09.00 avgår bussen med vår lokalguide
som tar oss den korta resan till hamnen i Sóller. Sóllerdalen eller även

kallad den gyllene dalen” beskrivs ofta som en gryta med mynningen
mot havet. Det beror på att bergskedjan Serra de Tramuntana som
helt omfamnar denna frodiga dalgång. Ett stort favoritresmål för folk
från hela världen, tack vare den speciella miljön och den spännande
arkitekturen. Bergsbyn Valldemossa är en av de vackraste byarna på
Mallorca, och ligger inramad av höga berg, djupa dalar och en grönskande natur. Mysigare och mer pittoreskt än Valldemossa är svårt att
hitta. Med smala och slingriga stengator, husen är byggda i ljus sten
med keramiska tavlor inmurade och överallt grönskande vackra träd
och blommor. Landmärket som attraherar tusentals turister varje år
är klostret från 1200-talet och Chopeinmuseet.

Dag 7 Vingårdsbesök

Idag gör vi en halvdagsutflykt till en vingård där vi provar deras vin.

Dag 8 Fri dag

Spenderas efter egna önskemål.

Dag 9 Hemfärd

De har då blivit dags att ta adjö och tacka för oss. Busstransfer från
hotellet till Palma flygplats. Sen flyger vi hem till Umeå.

Pris 11.780:- Avresedag 9/5
Tidtabell Samlig Umeå Airport 05.30
Flygtider
9/5
07.00-08.00 UME-ARN
11.20-15.00 ARN-PMI
17/5 11.00-14.40 PMI-ARN
17.25-18.25 ARN-UME
Flygbolag Norwegian
Bagage Handbagage max 10 kg, incheckat bagage max 20 kg
Ingår Flyg t/r, transfers, del i dubbelrum inkl frukost & middag,
utflykter enl program, lokalguide, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 1600:- Måltidsdryck.
Hotell 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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MONTENEGRO

Montenegro
Följ med oss till vackra Montenegro. Det lilla landet
utmanar Kroatien med sin sagolikt vackra natur, en
mäktig kust, intressant historia och en genuin känsla.
Här är det aldrig långt till vare sig stränder eller upplevelser. Under veckan gör vi intressanta utflykter till bla
den tidigare kungliga huvudstaden Cetinje, den medeltida staden Kotor med sin katedral och nationalparken
vid Skadarsjön som gränsar till både Montenegro och
Albanien. Vi bor ett stenkast från Budva i den lilla orten
Bečići på Hotel The Queen of Montenegro, här har vi
alla rum med havsutsikt.
Dag 1 Umeå-Dubrovnik-Bečići

Samling på Umeå Airport, varifrån vi flyger via Helsingfors till Dubrovnik. Vår transferbuss tar oss till Bečići och vårt hotell. Vi har alla
rum med balkong och havsutsikt. Nu väntar en härlig vecka med sol
och trevliga utflykter. Grannstaden Budva ligger runt 4 km från Bečići
och det finns möjlighet att promenera dit på en gångstig längs havet.

Dag 2 Budva, Cetinje och vinprovning

Eftre frukost gör vi en heldagsutflykt tillsammans med lokalguide. Vi
tittar vi närmare på den populära turistorten Budva. Kärnan av Budva
är över 2500 år gammal, och bland annat så spelades delar ur filmen
“Pippi på de sju haven” in just här. Vi gör en promenad i de smala gränderna kantade med små restauranger, affärer och vacker arkiektur. Vi
lämnar kusten och styr kosan inåt landet. På snirkliga vägar reser vi
genom det natursköna landskapet till den gamla kungliga huvudstaden Cetinje, belägen på 670 meters höjd över havet. Här gör vi ett
besök i kung Nikolas palats som idag är museum. Palatset byggdes
på 1860-talet som residens för kungafamiljen och hyser bland annat
de montenegrinska kronjuvelerna. Sedan fortsätter vi på hisnande
serpentinvägar till den lilla byn Njeguši, som ligger på berget Lovćens
sluttningar på 1 100 meters höjd över havet. Byn är känd för att ätten
Petrović, Montenegros kungafamilj, härstammade härifrån samt för
sin speciella ost och skinka. Här gör vi en vinprovning med tilltugg
innan vi framåt sen eftermiddag återvänder ner till kusten och vårt
hotell.

Budva
börja med den vackra kustvägen söderut och viker sedan av inåt
landet. Skadarsjön är den största sjön på Balkanhalvön, och med sina
kringliggande våtmarker är den skyddad som nationalpark. Här finns
en mycket rik flora och fauna, och området är en fågelskådares paradis. Bland sjöns runt 280 fågelarter finns den sällsynta krushuvade
pelikanen som är nationalparkens symbol. Vi gör en härlig båttur på
sjön och njuter av de vackra naturscenerierna. Under dagen äter vi
gemensam lunch i den lilla orten Virpazar, belägen alldeles intill sjön.
Framåt sen eftermiddag är vi tillbaka i Bečići.

Dag 8 Hemresa

Efter en skön vecka i Montenegro är det så dags att vända hemåt.
Transferbussen tar oss till Dubrovnik flygplats och därifrån flyger vi
med Finnair via Helsingfors till Umeå.

Dag 4 Kotor och Perast

Heldagsutflykt med lokalguide för att utforska den vackra Kotorbukten. Vi besöker vi den charmiga byn Perast som genom åren tillhört
bl a Serbien, Italien, Ungern, Frankrike och Österrike. Härifrån gör vi
en båttur till den lilla ön Our Lady of the Rock. Legenden om varför
ön och kyrkan ligger där de gör är i högsta grad levande än idag.
Efter vårt besök på ön fortsätter vi till Kotor, som också finns med på
Unescos världsarvslista. Staden har en mycket välbevarad medeltida
kärna, omgiven av ett imponerande befästningssystem. Under vår
promenad i labyrinten av gränder, kyrkor, palats och torg besöker vi
bland annat stadens berömda katedral, som byggdes på 1100-talet
och är tillägnad helgonet Trifon. Under sen eftermiddag återvänder
vi till Bečići.

Dag 3, 5 och 7 Ledig dag
Dag 6 Skadarsjöns nationalpark

Sydöst om Bečići ligger en av Montenegros mest betagande platser,
Skadarsjön på gränsen mellan Montenegro och Albanien. Hit gör
vi en heldagsutflykt tillsammans med en lokalguide. Vi följer till att
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Pris 13.980:-

Avresedag 22/9

Tidtabell Samling på Umeå Airport 10.30
Flygtider 22/9 UME-HEL-DUB 12.00-18.55 Finnair
29/9 DUB-ARN-UME 09.50-14.50 SAS
Bagage Handbagage max 8 kg, incheckat bagage max 23 kg
Ingår Flyg t/r, del i dubbelrum inkl frukost och middag, lokalguider,
buss, utflykter enl program, 1x lunch, vinprovning, reseledare.
Tillkommer Enkelrum 1450:- Måltidsdryck.
Bra att veta Valuta Euro , Giltigt pass behövs, Ingen tidsskillnad
Hotell The Queen of Montenegro**** i Bečići
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Nyhet 2019!

Skadarsjön

Perast
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KINA

“Fjolårets succéresa!”
I år även med Shanghai!

Peking & Shanghai
I Kina finns flera av världens allra främsta sevärdheter och mest spektakulära landskap. Du får se och uppleva en
totalt annorlunda värld tillsammans med en svensktalande guide och en representant från Lind Tour. På denna
resa har vi kombinerat det bästa av Peking – storslagna sevärdheter, fascinerande kultur och shopping i världsklass
med supermetropolen Shanghai där vi både ser det moderna och det koloniala Kina. Äventyret väntar på dig.
Dag 4 – Himmelens Tempel och Kinesiska Muren

Dag 1 – Avresa från Umeå

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

Dag 2 – Ankomst Peking och Sommarpalatset

Innan vi landar serveras frukost. Efter tull/visumformaliteterna möts
vi av vår svensktalande guide, varpå vi åker buss in till staden. Vi inleder vår vistelse med ett besök till Sommarpalatset, som trots sitt namn
är en park, där kejsarfamiljerna spenderade somrarna, en tillflyktsort
från den Förbjudna staden. Vi tittar närmare på de fantastiska parkmiljöerna. Här får vi bl. a. uppleva den Långa Gången, som är dekorerad med över 1400 utsökta målningar. Därefter äter vi lunch, varpå vi
sedan åker vi till hotellet och checkar in, för att till sist runda av med
en gemensam välkomstmiddag på en närbelägen restaurang.

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
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.

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. Vi åker sedan 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 – Fria aktiviteter och Pekinganka

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.

Dag 6 Snabbtåg till Shanghai

Avresa på morgonen med snabbtåg till Shanghai. Beijing-Shanghai
High-Speed Railway är 1 318 km lång och tar ca 5 timmar. då tåget
når en hastighet av närmare 300 km/h. Komforten är hög. Alla sitter
vi med rättvända säten i tågets färdriktning, och risken för åksjuka
är väldigt liten. Enklare lunch ingår ombord. Framme i Shanghai
besöker vi Shanghai Urban Planning Exhibition Center, en mycket intressant utställning om Shanghais utveckling från fiskeby till världss-
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tad. Här får vi en ypperlig första överblick över staden, med hjälp av
en skalenlig modell som upptar ett helt rum. Därefter flanerar vi längs
The Bund, strandpromenaden där de koloniala bank- och handelshusen står i skarp kontrast mot stadens moderna skyline på andra sidan
vattnet. Efter detta åker vi till vårt 4-stjärniga hotell och checkar in,
varpå vi äter middag på en närbelägen restaurang.

Dag 7 Yu-trädgården och kinesisk akrobatshow

Efter frukost tar vi oss till den del av staden som en gång i tiden omgärdades av en stadsmur, dvs det gamla Shanghai. Vi promenerar genom
de charmiga kvarteren och besöker den utsökta Yu-trädgården som
är ett mästerverk i traditionell kinesisk trädgårdskonst. Trädgården
ligger i ett område som under 1800-talet blev Shanghais eget “Chinatown”, en stadsdel där Shanghaiborna själva kunde röra sig fritt
under den utländska dominansen. Vi äter lunch och tar oss sedan till
de glittrande skyskraporna i Pudongdistriktet. Något motsägelsefullt
startar vi vårt besök i det moderna Shanghai med att gå in på stadens
historiska museum, beläget i källarplanet till det ikoniska tv-tornet
Oriental Pearl Power. Utställningen är väl genomtänkt och ger oss en
spännande inblick i stadens brokiga historia. Efter besöket kan man
åka upp i världens näst högsta byggnad, Shanghai Tower 632 m ö h.
Inträde 25 € tillkommer. Dagen avslutas med med middag samt en
spektakulär akrobatikshow. Staden är känd över hela landet för sina
mycket duktiga akrobater.

Dag 8 Tianzifang, Franska Kvarteren, Jade Buddha-templet

Idag besöker vi Tianzifang - ett område med traditionella arbetarbostäder beläget i södra delen av de franska kvarteren. Detta var från
början mycket enkla bostadskvarter, byggt i den typiska Shikumenstilen, men är idag ett tillhåll för lokala konstnärer och trendiga små
hantverks- och designbutiker. Vår guide tar oss med på en kort tur
genom gränderna, innan vi får lite tid att kika runt på egen hand.
Sedan tar vi oss till en av Shanghais äldsta och mest betydelsefulla
buddhistiska helgedomar - Jingán-templet. Efter en guidad visning
av templet äter vi lunch. Resten av dagen är fri för egna aktiviteter.

Dag 9 Zhujiajiao

Frukost. Idag gör vi en utflykt till Zhujiajiao, som ligger i utkanten
av Shanghai. Orten är 1700 år gammal och kan beskrivas som Kinas
Venedig fast med kinesisk arkitektur. Vi gör en båttur genom byn och
äter en gemensam lunch, innan det ges tid att strosa runt bland gränderna och kanalerna på egen hand. På eftermiddagen återvänder vi
till Shanghai. I kväll äter vi en gemensam avskedsmiddag.

Dag 10 – 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!

Pris ej klart vid katalogens tryck, uppdateras på webben
Avresedatum 6/11
Tidtabell Samling på Umeå Airport Tid meddelas senare
Flygtider (OBS! preliminära tider)
6/11 UME-HEL 12.00-14.25 HEL-BJS 18.10-07.50 +1
15/11 BEJ-HEL 11.35-14.10 HEL-UME 15.50-16.10
Flygbolag Finnair
Ingår
Flyg Umeå-Peking, Shanghai-Umeå, del i dubbelrum inkl. frukost,
svensktalande guide till samtliga programpunkter, entréavgifter
till samtliga sevärdheter, enligt program, Linbana t/r till Kinesiska
Muren i Mutianyu, 7 middagar & 6 luncher inkl. 2 glas läsk/öl/
vatten / pers. och måltid, Visumkostnad, Tåg Peking-Shanghai
med sittplats i 2:a klass inkl enklare lunch ombord, Transfers enligt
program, reseledare, dricks till chaufför och guide.
Tillkommer
Enkelrum
Bra att veta
Tidsskillnad -6 timmar
Valuta Kinesiska yuan
Visumansökan ombesörjs av Lind Tour.
Passet ska vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst.
Svenska elkontakter passar på vårt hotell.
Vädret i november 0-10 plus i Peking / 10-17 i Shanghai
Hotell
Qianmen Jianguo Hotel **** Peking
Greenland Jiulong Hotel**** Shanghai

(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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USA / KARIBIEN

Miami med Karibienkryssning -feb 2020

Puerto Rico, St Thomas, Dominikanska Republiken, Bahamas

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 9-dagars kryssning
med mäktiga fartyget Celebrity Equinox. 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 4 Ombordstigning

Dag 1 Umeå-Arlanda-Miami

Vi träffas på Umeå Airport för att påbörja vårt reseäventyr i väst.
Första etappen tar oss till Arlanda för planbyte till USA och Miami. Väl
landade tar 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 2 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 3 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.

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, Equinox, och nu
väntar oss en underbar kryssning i Karibien på 8 dagar!

Dag 5–11 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
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KRYSSNINGSRUTT			ANK
15 FEB FORT LAUDERDALE,FLORIDA 		
16 FEB TILL HAVS
17 FEB SAN JUAN, PUERTO RICO
15:30
18 FEB CHARLOTTE AMALIE, ST THOMAS
08.00
19 FEB PUNTA CANA, DOM REPUBLIKEN
07.00
20 FEB TILL HAVS
21 FEB NASSAU, BAHAMAS		
09.00
22 FEB FORT LAUDERDALE, FLORIDA
07.00

AVG
15.30
23:00
17.00
17.00
16.00

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 12 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
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 13 Hemkomst

Ankomst till Arlanda och därefter vidare flyg upp till Umeå igen, där
vi så slutligen landar åter efter ett riktigt rese-äventyr tillsammans!

Pris ej klart vid katalogens tryck, uppdateras på vår hemsida.
Avresedag 12/2 2020
Tidtabell Flygtider ej klart vid katalogens tryckning. Uppdateras på vår hemsida.
Ingår Flyg Umeå-Sto-USA i ekonomiklass t/r, dubbelrum i Miami inkl frukost, bussresor, broavgifter, måltider och utflykter enligt program, lokalguide, kryssning 7 nätter i utsides dubbelhytt med balkong inkl helpension, classic dryckespaket, hamnskatter och dricks,
flygskatter, reseledare.
Tillkommer Frivilliga utflykter under kryssningen, Enkelrumstillägg 12.635:- , 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 Dorchester Miami Beach Hotel & Suites
Fartyg - Celebrity Equinox
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)
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Reseinformation

AVBESTÄLLNING - vad gäller?

Bokning, biljett och betalning
Ni bokar er resa online på vår hemsida, via telefon eller per mail. Efter bokningen skickas två inbetalningskort till er, ett för anmälningsavgiften och ett för resterande betalning. Vid onlinebokning får ni
direkt en bekräftelse/faktyra med uppgifter om betalning. Anmälningsavgiften skall vara oss tillhanda inom 10 dagar efter bokningen
och resterande betalning senast 15 dagar före avresa om inte annat
anges i bokningsbekräftelsen. Anmälan är bindande i samband med
att anmälningsavgiften är betald. Bokningsbekräftelsen är er biljett
och vid flygresor delas flygbiljetten ut på flygplatsen av vår reseledare eller av Annica Kelly.
Resegaranti och resevillkor
Vi har enligt resegarantilagen ställt lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet. Vi följer självklart de lagar och regler som gäller för paketresor.
Resehandlingar och försäkringar
Det är resenärens ansvar att nödvändiga handlingar för att genomföra resan är giltiga och är med, tex pass, visum, intyg och försäkringar.
Ta alltid med pass på alla resor utanför Norden och en giltig legitimation för resor inom Norden. Se igenom ert försäkringsskydd innan ni
åker på en resa. Sjukvårdsbesök utomlands underlättas genom att ha
med Försäkringskassans EU-kort. Vi hjälper gärna till att teckna Goudas reseförsäkring. Lämna dyrbara smycken hemma eller deponera
dem i hotellreceptionen.
Programändring och prishöjningar
Vi förbehåller oss rätten för mindre justeringar i programmet.
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.

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

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 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 en-två dagar utan flyg
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.

Mediciner
Förvara ev. mediciner lättåtkomligt i ett handbagage. Ta gärna med
dig en kopia av receptet också.
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.

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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