
 

     
Följ med till Andalusien och Costa Tropical på spanska solkusten – en region känd för sitt 
behagliga klimat och fylld av kontraster där böljande landskap varvas med sagolikt vackra 

byar och snöklädda bergstoppar. Boende öster om Malaga i trivsamma Almuñécar vid 
Medelhavets strand, ger oss ett perfekt utgångsläge för spännande utflykter.  Vi besöker 
Gibraltar, Malaga och Granada med världsarvet Alhambra, tittar närmare på grottorna i 

Nerja, njuter av miljön i en av Spaniens vackraste byar, Frigliana, och upplever äkta flamenco.  
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAG 1 - TILL MALAGA OCH ALMUÑÉCAR          
Avresa från hemorten i god tid före avresan  
från Arlanda. Målet för vår resa denna gång är  
Spanien och vi landar på Malagas flygplats.   
Här väntar vår spanska buss som tar oss till  
Costa Tropical de Granada och den trevliga  
staden Almuñecar där vi bor samtliga nätter.  
Vårt hotell Helios ligger precis vid strand- 
promenaden med bara några minuter till fots  
till stadens gamla centrum. Efter  
incheckning kan den som vill följa med  
reseledaren på en liten promenad i den Gamla  
Stan. På kvällen serveras middagsbuffé i  
hotellets restaurang. Ca 9 mil 
 
DAG 2 – NERJA OCH FRIGILIANA  
Efter frukost väntar vår buss för dagens  
utflykt och vi åker några mil till Nerja. Den  
stora sevärdheten här är grottorna som  
upptäcktes 1959 av småpojkar som var ute för  
att jaga fladdermöss. Grottorna i Nerja är  
Europas största grottsystem och oerhört  
imponerande. Den del av grottorna som är  
öppna för besökare består till största delen  
av stora salar, så det är inga trånga obehagliga 
passager. Resan går sedan vidare sex kilometer  
till bergsbyn Frigiliana som är minst 1 000 år  
gammal och tillhör de s.k ”vita byarna” som  
klättrar utmed bergväggarna. Frigiliana har t o m 
vunnit pris som Spaniens vackraste by och här  
har vi en underbar utsikt över det vackra land- 
skapet. Vi äter lunch tillsammans och får en  
stund att strosa runt på egen hand innan vi  
beger oss tillbaka till Almuñécar. Framåt kvällen 
samlas vi för middag som vi äter på en  
restaurang nära hotellet. Ca 8 mil 
   
DAG 3 – GIBRALTAR OCH PUERTO BANUS 
Tidig frukost och start från hotellet. Dagens 
utflyktsmål är Gibraltar och de 20 milen via  
 

motorvägen förbi bla Malaga och Marbella  
går ganska fort. Den brittiska kronkolonin 
Gibraltar är belägen på en smal halvö, som 
sträcker sig från Spaniens sydvästra kust  
mot Marocko på andra sidan av Gibraltar- 
sundet. Kolonin har ca 30 000 invånare och 
majoriteten av befolkningen har medborgar-
skap i Gibraltar och är därmed även  
brittiska medborgare. Vi korsar från  
Spanien och beträder brittiskt territorium. 
Vi gör en rundtur i staden och ser Punta  
Europa, följt av en resa i minibuss till  
toppen av den berömda Gibraltarklippan,  
där vi vid bra väder kan njuta av utsikten  
över Spanien och Marockos kust. På vägen  
tillbaka till Almuñecar gör vi ett stopp i  
Puerto Banus som är kändisarnas populära  
ort längs kusten. Hamnen har plats för  
915 båtar i olika storlekar - inga små ekor  
här inte! Åter i Almuñécar väntar middag på 
hotellet. Ca 40 Ca 40 mil  
 
DAG 4 - MALAGA 
Efter frukost åker vi in till Malaga – 
staden som inte bara är Picassos födelse- 
stad utan också sägs ha Europas bästa 
klimat. Med en befolkning på ca 600 000  
invånare är Malaga Andalusiens näst 
största stad. Här råder ett lugnare tempo 
än i Spaniens nordligare städer, kanske 
för att solen skiner så mycket och för att 
värmen håller i sig långt in på senhösten. 
Vi möts av en lokalguide som tar oss med 
på en trevlig rundtur där vi får se och 
höra mer om staden, innan vi får en stund 
att på egen hand utforska omgivningarna – 
allt efter eget intresse! Kvällens middag 
äter vi på hotellet. Ca 18 mil  
 
 
 
 

 
 

Avresa 2018:  
 
16/9 
Pris: 13 495:-/ Pris för LT: 12 995:- 
 
2/10 
Pris: 13 995:-/ Pris för LT: 13 495:- 
 
I priset ingår: 
Transfer till Arlanda t/r, Flygresa 
Arlanda – Malaga t o r inkl 
flygskatter, resa med helturistbuss 
enligt program, del i tvåbäddsrum med 
havsutsikt och balkong på Hotel 
Helios i Almuñécar, 6 x frukost, 6 x 
middag och 1 x lunch.  I programmet 
förekommande utflykter och entréer. 
Svensk reseledare. 
 
Tillägg/person: 
Enkelrum:  1 980:- 
Reseförsäkring  
 
Valuta: Euro 
 
Anslutningar: 
Nykvarn, Järna, Södertälje 
 
Teknisk arrangör: RK Travel Group  

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 

DAG 5 – GRANADA OCH 
ALHAMBRA/GENERALIFE 
Efter frukost väntar dagens utflykt, som 
av en del kanske ses som resans 
höjdpunkt. Färden går till Granada där vi 
besöker Alhambra som är med på 
UNESCO:s världsarvslista och var finalist 
när världens nya sju underverk skulle 
utses. Här bodde den moriske sultanen 
som styrde det högtstående arabiska 
väldet i Spanien. Inom varje vetenskap så 
var de klart överlägsna och det framgår 
till en del i detta palats från 1100-1300 
talet. Det är inte bara palats och 
försvarstorn utan även större trädgårdar. 
Tänk bara en sådan sak som att ha 
springbrunnar och rinnande vatten överallt 
på 1300-talet… Vi blir guidade runt på 
denna fantastiska anläggning som nog 
 
 
 
 
 

ingen av oss kommer att glömma! Åter i  
Almuñécar en stund på egen hand innan 
kvällen som sig bör avslutas med middag 
tillsammans - ikväll på en restaurang i 
Almuñécar. Ca 16 mil 
 
DAG 6 – EN DAG PÅ EGEN HAND 
Efter frukost väntar en dag att i egen 
takt njuta av livet på Costa Tropical. 
Stranden ligger rätt över gatan från 
hotellet. Passa på att njuta av dagen.  
Kanske ett dopp i Medelhavet? 
Medeltemperaturen i oktober är 22  
grader i luften och 20 grader i vattnet! 
Eller varför inte ta en promenad i Gamla 
Stan och ta något att dricka på det 
trevliga torget? Fredagar är också 
marknadsdag i Almunecar, så den som 
önskar kanske gör ett besök där.  
  
 
 
 
 
 
 
 

På kvällen strålar vi samman igen för att 
åka några kilometer utanför Almuñecar till 
Venta Luciana där vi äter en god 
middag tillsammans och också får uppleva 
flamencodans. 
 
DAG 7 - TILLBAKA TILL SVERIGE 
Frukost i lugn och ro. Vårt flyg lyfter från 
Malaga mot kvällen så vi tar det lugnt under 
dagen och njuter lite ytterligare av livet 
innan det är dags för transfer till Malaga 
under eftermiddagen. Vid ankomst till 
Arlanda står vår buss och väntar för att ta 
oss till hemorten igen.  
 
 
 
 
 
 

 
Flygtider för resan 16/9:  16/9 SAS från Arlanda-Köpenhamn 06.10, ankomst 07.20  

SAS från Köpenhamn-Malaga 10.30, ankomst 14.20 
  22/9 Norwegian Air från Malaga-Arlanda 11.10, ankomst 15.20 
 
Flygtider för resan 2/10: 2/10 Lufthansa från Arlanda-München 06.00, ankomst 08.10 
   Lufthansa från München-Malaga 11.35, ankomst 14.30 
  8/10 Lufthansa från Malaga-Zürich 13.05. ankomst 15.45 
   Lufthansa från Zürich-Arlanda 16.35, ankomst Arlanda 18.55 

 
Hotell på resan: 

Hotel  
Hotel  Hotel Helios, Almuñécar -   www. helios-hotels.com/almunecar/en/ 

På avresan den 2/10 byter utflyktsdagarna plats i förhållande till detta program då dag 6 i stället genomförs  
dag 4, men innehållet i resan är exakt detsamma för övrigt. 

 
 

OBS! Medtag giltigt pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polisen. Vanligt ID-kort eller körkort räknas 
inte som godkänd legitimation vid gränspassering. 
 
Tänk på att namnet på din bokning måste stämma exakt överens med hur det står i ditt pass. OBS! 



 

   
    

   
 
 

 
 
 

Bodensjön, som är ett av Europas populäraste resmål, omges av tre länder – Schweiz, 
Tyskland och Österrike. Här omges vi av fantastiska alplandskap med milt klimat och små 
medeltida byar och städer med borgar och slott är bara en del av det vi får uppleva på 
denna resa. På en ö i Bodensjön besöker vi den världsberömda blomsterön Mainau – det 

framlidna greveparet Bernadottes blomsterparadis och vi får också vara med om en 
fantastisk tågresa från Schweiz till Italien med Berninaexpressen, där en del av resan 

ingår som ett av världsarven på Unescos lista. En resa som heter duga! 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAG 1 – GÖTEBORG-KIEL 
Vi börjar vår resa och målet för dagen är 
Göteborg där Stena Lines fartyg avgår 
mot Kiel framåt kvälen. Efter gemensam 
middag ombord väntar nöjen, shopping och 
underhållning i baren – allt efter eget 
önskemål. 
Ca 450 km 
 
DAG 2 – SÖDERUT GENOM EUROPA 
Efter frukost är vi framme i Kiel klockan 
09.15 och påbörjar vår färd söderut via 
autobahn genom Tyskland. Vi passerar 
kända orter som Hamburg och Hannover 
och fortsätter genom delststaternas 
varierande landskap. Vi stannar för att 
sträcka på benen och får möjlighet till  
intag av mat och dryck innan vi framåt 
kvällen kommer fram till den historiska 
staden Bad Windsheim. Med sina charmiga 
korsvirkeshus och sina varma termalbad är 
staden en välbesökt kurort som gjord för 
avkoppling. Vi bor på Arvena Reichsstadt 
Hotel i Gamla stan och efter incheckning 
väntar middag. 
Ca 650 km 
 
DAG 3 – TILL BODENSJÖN 
Frukost börjar dagen och sedan 
fortsätter färden genom södra Tyskland. 
Vi stannar till i den historiska staden 
Rothenburg ob der Tauber. Här får vi en 
stund att på egen hand utforska Gamla 
stan, som med sin medeltida bebyggelse, 
lugna torg, vinklar och vrår, torn, brunnar, 
portar, befästningar, magasin och 
vinstugor får oss att tro att tiden har 
stått stilla. Ingenstans kan man uppleva 
medeltiden så levande som här!  
  

Vi fortsätter vår färd och passerar 
gränsen till Österrike. Under efter-
middagen kommer vi till den charmiga 
medeltida alpstaden Feldkirch, belägen i 
Vorarlberg i västra Österrike nära 
gränsen till Liechtenstein.  Här skall vi bo i 
fyra nätter och vi checkar in på vårt 
hotell Best Western Central Hotel 
Leonhard. Efter en stund på egen hand 
väntar middag och kanske en 
kvällspromenad för att utforska 
omgivningarna. Staden ligger vid foten av 
borgen Schattenburg från 1200-talet, och 
det var också då staden grundades. Hela 
den gamla staden är som ett levande 
museum med många mycket gamla 
byggnader. Rådhuset är från 1400-talet 
och Palais Liechtenstein från 1697. 
Kattornet (Katzenturm) byggdes 1507 
med sina  kanoner dekorerade med 
lejonhuvuden. 
Ca 300 km 
 
DAG 4 – MAINAU 
Efter frukost beger vi oss ut på dagens 
rundtur. Vi passerar gränsen till Schweiz 
och följer Bodensjöns södra strand till 
Konstanz och vidare till blomsterön 
Mainau. Greve Lennart Bernadotte drev 
tillsammans med sin hustru Sonja den 
fantastiska parken, som varje år har ca 2 
miljoner besökare. Slottet och parken 
drivs idag av deras barn. På Mainau är det 
alltid säsong och blomsterparken drivs och 
planeras för att det alltid skall finnas 
växter som blommar. Från juni  
till oktober finns här 380.000 
sommarblommor. Rosor, palmer, bananer, 
citroner, apelsiner, ett palmhus med 
orkidéer och fjärilar och mycket annat i 
blomsterväg är bara en del av det vi kan 
se och alla dessa växter bidrar till att 
skapa en sydländsk atmosfär. 
 

 
 

 
Avresa: 27/5 och 26/8 2018  
 
Pris:  11 995:-  
Pris för LT:s prenumeranter: 11595:- 
 
I priset ingår: 
Bussresa, Båtresa Göteborg-Kiel t/r, 
med plats i insides tvåbäddshytt, del 
i tvåbäddsrum på angivna hotell, 8 x 
frukost, 8 x middag – antingen 
serverad eller i bufféform. I 
programmet förekommande 
utflykter och entréer. Reseledare 
 
Tillägg/person: 
Del i utsideshytt 545: -  
Enkelrum + enkelhytt insides 1850:- 
Enkelrum + enkelhytt utsides 2250:-  
Avbeställningsskydd 160:-  
Reseförsäkring  
 
Valuta: Euro  
 
Anslutningar: 
Järna, Södertälje, Nykvarn 
 
Foto bild 1 och 2: Kent Loremark, 
Södertälje 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 

Cpyright 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 

Mainau är inte bara blommor och träd, 
utan de olika byggnaderna är också 
sevärdheter i sig. Slottet, där greveparet 
bodde, är byggt på 1740-talet och i kyrkan 
St Marien kan vi se många vackra 
målningar. Efter en dag fylld av doft, färg 
och harmoni far vi tillbaka till Feldkirch 
och vårt hotell där middag väntar.  
Ca 180 km 
 
DAG 5 – BERNINAEXPRESSEN 
Efter tidig frukost väntar en fantastisk 
dag! Vår buss tar oss till Chur i Schweiz, 
där vi går ombord på Berninaexpressen 
för en enastående tågtur. Vi färdas genom 
hissnande bergspass och glaciärer till 
Tirano i Italien och tågresan som är med 
på Unescos världsarvslista varar i cirka 
fyra timmar. Den tar oss över 196 broar,  
genom 55 tunnlar och som högst är vi på 
2253 meters höjd – en otrolig upplevelse!  
I Tirano får vi en stund på egen hand med 
möjlighet till lunch, innan vi påbörjar 
hemfärden. Åter på hotellet samlas vi för 
gemensam middag och har sedan kvällen 
fri – allt efter eget intresse. 
Ca 250 km  + tågresan 
 
DAG 6 – LINDAU OCH BREGENZ 
Sovmorgon för den som önskar och sedan 
frukost. Framåt dagen ger vi oss iväg på  

österrikiska sidan. Här väntar en båt för 
att ta oss med på en kort tur till Lindau, 
som ligger i den tyska delen av Bodensjön.  
Staden var under 800-talet en liten 
fiskeby som genom fiske, handel och 
sjöfart växte och blomstrade. År 1220 
blev den en fristad och införlivades med 
Bayern först 1805. Vi får några timmar 
att på egen hand strosa runt i Gamla stan. 
Längs Maximilianstrasse, som är stadens 
huvudgata, ligger vackra patricierhus, 
svalgångshus, fontäner och en hel del 
kaféer och kneipen. Flera byggnadsstilar 
finns representerade – gotik, barock och 
renässans. Rådhuset i renässans byggdes i 
slutet av 1500-talet och har en färgstark 
fasad. Här finns också Peterskyrkan, som 
numera är ett krigsmonument med vackra 
fresker. Lindaus kännemärke finner vi på 
de båda pirerna; det är ett 6 m högt lejon 
och den 33 m höga fyren, varifrån man har 
en underbar utsikt över staden, sjön och 
Alperna.  
Framåt eftermiddagen tar vi båten 
tillbaka till Bregenz, som har en småstads 
charm med internationell prägel. Här får 
vi också en stund på egen hand innan vi 
avslutar dagen med trerättersmiddag på 
restaurang Wirtshaus am See, precis nere 
vid Bodensjöns strand. Efter middagen 
väntar återfärd till hotellet.  
Ca 80 km 
 
 

DAG 7 – FARVÄL TILL BODENSJÖN 
Efter frukost tar vi farväl av Feldkirch och 
Bodensjön och passerar gränsen till 
Tyskland igen. Under dagen gör vi uppehåll 
för lunch och kommer framåt 
eftermiddagen till dagens slutdestination – 
bröderna Grimms hemstad Kassel. Här bor 
vi strax utanför centrum på Inter City 
Hotel Kassel och efter incheckning väntar 
middag.  
Ca 540 km 
 
DAG 8 – TILL KIEL 
Efter frukost fortsätter färden norrut 
genom Tyskland och vi gör paus för lunch 
och kaffe utmed vägen. Framåt kvällen går 
vi ombord på Stena Lines fartyg i Kiel, med 
avgång under kvällen. Ombord äter vi 
middag tillsammans och njuter av sjöresan. 
Ca 400 km 
 
DAG 9 – HEMÅT 
Vi intar en god frukost ombord innan vi 
lägger till vid kaj i Göteborg klockan 09.15. 
Därefter börjar hemresan och givetvis gör 
vi stopp under dagen med möjlighet till intag 
av mat eller dryck för den som så önskar. 
Framåt kvällen är vi åter vid hemorten igen    
med många vackra minnen i bagaget.  
Ca 450 km 
 
 
 
 
 

 
Hotell på resan: 

 
 Bad Windsheim – Arvena Reichsstadt Hotel - www.arvena-reichsstadt.de 

Feldkirch -    Best Western Central Hotel Leonhard – www.bestwestern–ce.com 
 Kassel -    Inter City Hotel Kassel – www.intercityhotel.com 
 

OBS! Medtag giltigt pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polisen.  
Vanligt ID-kort eller körkort räknas inte som godkänd legitimation vid gränspassering OBS! 

 
 



 

  
Det sägs att drygt en timme från den svenska kusten är klimatet bättre och maten godare. Solen 
lyser mer och naturen är dramatisk med kritvit sand och saltstänkta klippor. Här finns slott och 
gamla borgar, vingårdar och underbara ”byar” med branta gator och färgglada korsvirkeshus där 
blommorna frodas. Här finns också det berömda danska gemytet – skönt, enkelt och avslappnat! 
Som grädde på moset besöker vi också Österlens pärla Simrishamn där vi bor sista natten på 

anrika Hotel Svea och innan vi vänder hemåt bekantar vi oss också med Kiviks äpplen.  
Välkommen till solskensön Bornholm, med en liten touch av Österlen!  

 
 
 

 
 
 

   

DAG 1 – MOT BORNHOLM 
På snabba vägar åker vi söderut mot Ystad, där 
vårt fartyg avgår mot Bornholm kl 18.30.   
Middag äter vi ombord och för den som vill finns 
möjlighet att shoppa i butikerna innan vi 
anländer till huvudorten på Bornholm – Rønne – kl 
19.50. Här bor vi på Hotel Griffen, beläget nere 
vid hamnen och med omedelbar närhet till 
centrum. Efter incheckning är kvällen fri för 
egna äventyr. 
 
DAG 2 – NORRA BORNHOLM 
Vi börjar dagen med en härlig frukost. Denna 
dag ska vi göra en rundtur till de norra delarna 
av ön och för att vi ska få ut det mesta möjliga 
av vår vistelse kommer vi att ha sällskap av en 
lokalguide. Under dagen får vi uppleva vackra 
klippformationer och naturscenerier, gamla 
borgar och slott, som exempelvis Hammershus - 
beläget på sin klippa 74 meter över Östersjön. 
Det är den bäst bevarade medeltida 
försvarsanläggningen i Norden näst ringmuren i 
Visby. Vi passerar den nordligaste delen av 
Bornholm med tvillingstäderna Sandvig och 
Allinge och kör söderut längs ”Bornholms riviera” 
– en kantig kuststräcka präglad av klippor och 
små vikar med ett rikt fågelliv. Vi stannar till vid 
Helligdomsklipporna där vi kan studera 
Bornholms klippor på nära håll. Därefter 
fortsätter vår färd mot Gudhjem - en underbar 
idyll med branta gator och härliga hus där 
blommor frodas. Vi åker med bussen längs de 
slingriga gatorna i byn ner till hamnen, där Pelle 
Erövraren spelades in. Inte långt från Gudhjem 
ligger Østerlars Rundkirke, som är den största 
av de fyra rundkyrkorna som finns på ön. 
Därefter vänder vi åter mot hotellet för någon 
timmes avkoppling innan det är dags för middag. 
 
DAG 3 – SÖDRA BORNHOLM OCH 
SIMRISHAMN 
Dagen inleder vi med frukost, och sedan är det 
dags att lämna Hotel Griffen för den här 
gången. Innan vi lämnar Bornholm tar vi också en 
rundtur till de södra delarna av ön, och även idag 
har vi sällskap av lokalguide. Vi besöker Lille 
Gadegaard som är en av Bornholms vingårdar. 
Här möts vi av vinbonden själv, som på sjungande 
bornholmska guidar oss igenom sina vinmarker. 
Vi får också se lokalerna där druvan blir till vin 
innan vi avslutar med att provsmaka ett par av 
sorterna. 

Sedan besöker vi det säregna landskapet vid 
sydpunkten utav ön - Due Odde, med den 
otroligt vita sanden. Här är sanden så fin att 
den tidigare användes vid tillverkning av timglas. 
Under turen kommer vi förbi de pittoreska 
städerna Nexö och Svaneke. Nexö är den näst 
största staden på Bornholm. Det är en stad som 
i allra högsta grad präglas av fiske. Svaneke är 
en av de bäst bevarade städerna med gammal 
stil i Danmark. För övrigt är det också den stad 
där solen skiner först, i hela Danmark. 
Vi passerar Almindningen, den tredje största 
skogen i Danmark. Denna lummiga skog är ett 
populärt utflyktsmål för bornholmarna. Vi 
kommer till ”blomsterstaden” Åkirkeby, den 
enda staden som ligger inne i landet.  
Framåt eftermiddagen vänder vi åter till Rønne, 
där vårt fartyg avgår mot Ystad kl 16.30. 
Efter en behaglig resa lägger vi till vid kaj kl 
17.50 och har sedan svensk mark under våra 
fötter igen. Vi fortsätter resan mot dagens mål 
Simrishamn - "Österlens pärla".  
Blunda och tänk Dig ett riktigt genuint fiskeläge 
med dunket av fiskebåtar, lukten av tång, tjära 
och fisk - ja, då ser Du Simrishamn inför Ditt 
inre öga.  
Vi tilldelas våra rum på vårt centralt belägna 
Hotell Svea och efter en stunds vila samlas vi 
till en smakfull middag. 
 
DAG 4 – HEMÅT 
Efter god och smakrik frukost intar vi våra 
platser i bussen. Vi kör via Brösarps Backar och  
vi kommer till Kivik - känt både för sin årligen 
återkommande marknad och för sina stora 
fruktodlingar. Kivik svarar för två tredjedelar av 
Sveriges fruktproduktion, mest äpplen. Här får vi en 
guidad visning av ”Äpplets Hus”- ett kunskapshus 
med äpplet i centrum. Här kan vi se välbevarad 
utrustning från 30-talets framställning av äppel- 
must. I huset finns också en liten minifabrik som 
visar hur det går till att framställa äppelmust och 
starkcider i våra dagar. Intill Äpplets Hus finns  
en fabriksbutik med produkter från Kiviks musteri 
där vi har möjlighet att handla till rimliga priser. 
Efter detta besök är det dags att påbörja 
hemresan. Självklart gör vi stopp utmed vägen 
med möjlighet till mat och dryck. Framåt kvällen 
kommer vi åter till våra hemorter efter en 
trevlig resa till Solskensön Bornholm och 
Österlens pärla!.  
 

 
Avresa: 27/8 2018  
 
Pris:  6 395:-  
Pris för LT:s prenumeranter: 5 995:- 
 
I priset ingår: 
Bussresa, båtresa Ystad-Rønne t o r, 
del i tvåbäddsrum på angivna hotell, 
tre x frukost, tre x middag, varav 1 
ombord på båten på utresan, övriga i 
programmet förekommande 
utflykter och entréer. Reseledare 
 
Tillägg/person: 
Enkelrum: 1 200:- 
Avbeställningsskydd: 160:- 
Reseförsäkring 
 
Hotell på resan: 
- Hotel Griffen, Rønne  
www.hotelgriffen.dk 
- Hotel Svea, Simrishamn 
 www.hotelsvea.se 
 
Valuta: 
Danska Kronor 
 
Anslutningar:  
Södertälje, Nykvarn, Järna  
 
Foto bild 1 och 3: 
Kent Loremark, Södertälje  

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 

Cpyright 



 
 
 
 
 

 
 

08-550 192 15 
www.bjorcks.se 



 

 
Alper, behagligt medelhavsklimat , god mat, fina viner och dagsutflykter till Venedig och 

Verona – allt står på menyn under denna resa! Huvudrätten är Italiens största och vackraste 
sjö – Lago di Garda – som ligger i ett område med olivlundar, vinodlingar, cypresser, 

dramatiska bergssluttningar och små städer med rik historia – vad mer kan man begära! 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DAG 1 – GÖTEBORG-KIEL 
Vi börjar vår resa och målet för dagen är 
Göteborg där Stena Lines fartyg avgår 
mot Kiel framåt kvällen. Efter gemensam 
middag ombord väntar nöjen, shopping och 
underhållning i baren – allt efter eget 
önskemål. 
Ca 450 km 
 
DAG 2 – SÖDERUT GENOM EUROPA 
Efter tidig frukost är vi framme i Kiel 
klockan 09.15 och påbörjar vår färd 
söderut genom Tyskland. Vi passerar 
kända orter som Hamburg och Hannover 
och stannar till utmed vägen med 
möjlighet till intag av mat och dryck.  
Framåt kvällen kommer vi fram till den 
historiska staden Bad Windsheim. Med 
sina charmiga korsvirkeshus och sina 
varma termalbad är staden en välbesökt 
kurort som gjord för avkoppling. Vi bor på 
Arvena Reichsstadt Hotel i Gamla stan och 
efter incheckning väntar middag. 
Ca 650 km 
 
DAG 3 – TILL GARDASJÖN 
Frukost börjar dagen och sedan 
fortsätter färden genom södra Tyskland. 
Vi passerar gränsen till Österrike och 
följer floden Inn till Tyrolens huvudstad 
Innsbruck och färdas sedan genom 
Alpernas storslagna natur, över den 
svindlande Europabron och genom 
Brennerpasset vidare till Italien. Vi 
passerar Bolzano och Trento innan vi 
framåt kvällen når resans mål – Gardasjön. 
Här skall vi bo i fem nätter i vinstaden 
Bardolino vid Gardasjöns sydöstra strand 
och här finns alla förutsättningar att 
koppla av och njuta av klimatet, god mat, 
italienska viner och ”la dolce vita”! 
Den pittoreska staden har en härlig 
strandpromenad längs med sjön och här 
finns också behagliga grusstränder för 
den som även vill utnyttja möjligheterna 
till sol och bad. Vi bor på Hotel Idania och 
efter incheckning väntar gemensam 
middag. Ca 620 km 
 

DAG 4 – BÅTTUR PÅ LAGO DI GARDA 
Efter frukost beger vi oss ner till hamnen. 
Här väntar en båt för att ta oss med på en 
ca 3 timmar lång tur på Gardasjön, som  
ligger som insprängd mellan bergen.  Vi 
njuter av den friska luften, och fascineras 
av hur bebyggelsen klättrar upp längs 
klippväggarna utmed det azurblå, 
kristallklara vattnet. Naturen förändras 
ju längre norrut vi kommer. Sjöns södra 
kust ligger vid den norditalienska slätten 
och är ganska flack och tättbebyggd, men 
ju närmare alperna i norr vi kommer desto 
brantare blir stränderna. Vid lunchtid 
lägger vi till i staden som kallas 
Gardasjöns nordliga pärla – Riva del Garda. 
Här får vi tid att på egen hand njuta av 
den livliga strandpromenaden, de vackra 
torgen med sina uteserveringar och inte 
minst av stadens mycket gamla centrum 
med smala gator, historiska byggnader och 
sjudande affärsliv. 
Under eftermiddagen kör vi tillbaka till 
vårt hotell och får en stund på egen hand 
innan det åter är dags för middag.  
Ca 70 km 
   
DAG 5 – VERONA  
Efter frukost är det dags för dagens 
rundtur. Vi kör till Verona – staden som 
kanske framförallt är känd från 
Shakespeares drama om Romeo och Julia.  
Vi möts av en lokalguide som tar oss med 
på en promenad genom den vackra gamla 
stadskärnan och dess sevärdheter. Vid 
floden Adige, som rinner genom staden, 
ligger den gamla borgen och från den går 
den vackra bron Ponte Scaligeri över 
floden. Vi ser den stora romerska 
utomhusarenan, en amfiteater byggd vid 
tiden för Kristi födelse som hade plats  
för 20 000 åskådare. Här samlas opera-
älskare från hela världen varje sommar 
när kända operor framförs under bar 
himmel.   
 

 
Avresa: 9/10 2018 
 
Pris:  12 295:-  
Pris för LT:s prenumeranter: 11 895:- 
 
I priset ingår: 
Bussresa, Båtresa Göteborg-Kiel t/r, 
med plats i insides tvåbäddshytt, del i 
tvåbäddsrum på angivna hotell, 9 x 
frukost, 9 x middag – antingen serverad 
eller i bufféform, i programmet 
förekommande utflykter och entréer. 
Reseledare 
 
Tillägg/person: 
Del i utsideshytt 545: -  
Enkelrum + enkelhytt insides 1800:- 
Enkelrum + enkelhytt utsides 2200:-  
Avbeställningsskydd 160:-  
Reseförsäkring  
 
Valuta: Euro  
 
Anslutningar: 
Järna, Södertälje, Nykvarn 
 
Foto:  
Bild 3 - Heidi Noelle, Björcks Resor 
 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 

Cpyright 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hotell på resan: 
 
 
Bad Windsheim -  Arvena Reichsstadt Hotel - www.arvena-reichsstadt.de  
Bardolino -   Hotel Idania – www.hotelidania.com 
Bad Kissingen  - Hotel Sonnenhügel – www.hotel-sonnenhuegel.de 
      

 OBS! Medtag giltigt pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polisen.  
Vanligt ID-kort eller körkort räknas inte som godkänd legitimation vid gränspassering OBS! 

           

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 

Från arenan går affärsgatan Via Mazzini 
till färgrika Piazza Erbe som är 
marknadstorg sedan 2.000 år och i 
närheten av Piazza Erbe ser vi också 
Julias balkong som minner om historien om 
Romeo och Julia. Vi får en stund på egen 
hand för lunch innan vi fortsätter färden. 
Vägen tillbaka går genom kuperat landskap 
där vinodlingarna avlöser varandra. 
Tillbaka vid hotellet får vi en stund på 
egen hand och sedan väntar middag.  
Ca 100 km 
 
DAG 6 – VENEDIG 
Efter frukost väntar bussen för att ta oss 
till Venedig – av många ansedd som en av 
världens vackraste städer! Den genom-
korsas av mer än 150 kanaler med 400 
broar och all trafik i staden sker med 
motorbåtar eller gondoler. Eftersom de 
smala gatorna bara är till för fotgängare 
startar även vi med en båttur in till 
stadens centrum som är uppbyggd på 120 
småöar. Här finner vi de berömda 
kanalerna, de praktfulla kyrkorna, 
palatsen och de utsmyckade husen.  Vi 
möter en lokalguide som visar oss de mest 
kända platserna som Marcusplatsen med 
den kända Domen, Suckarnas bro, varifrån 
fångarna en sista gång kunde se ut över 
staden, Dogepalatset där de styrande 
dogerna höll till förr i tiden och Canal 
Grande med  Rialtobron. Efter guidningen 
får vi tid att på egen hand äta lunch och  
 
 

vandra omkring i gränderna i denna så 
speciella och stämningsfulla stad innan vi 
åter beger oss mot hotellet. Gemensam 
middag på kvällen. Ca 310 km 
 
DAG 7 – OLIVOLJA - BARDOLINOVIN 
Som vanligt börjar vår dag med frukost. 
Idag finns tid för egna upptåg – allt efter 
eget intresse. Strosa runt bland de små 
butikerna i de charmiga gränderna i 
centrum, njut av en glass från någon 
”gelateria” eller varför inte ta en 
promenad utmed strandpromenaden där 
det också finns gott om uteserveringar 
och restauranger att slå sig ner vid för 
att njuta av mat eller dryck. Under dagen  
kommer vi också att göra en kortare 
utflykt. De höga skyddande bergen och 
den stora mängden vatten i sjön skapar 
ett behagligt mikroklimat som inte bara 
får turismen att blomstra - det är också 
ett av de nordligaste områdena där oliver 
växer naturligt. Olivlundar och vinodlingar 
avlöser varandra och av druvorna som 
odlas här framställs vinet Bardolino. Vi gör 
ett besök på  vingården Azienda Agricola 
Cà Bottura strax ovanför Bardolino där vi 
får vara med om en kombinerad vin- och 
olivoljeprovning. Givetvis finns också 
möjlighet till inköp för den som hittar 
favoritvinet eller den perfekta smaken på 
olivolja, innan vi kör tillbaka till Bardolino. 
Framåt kvällen samlas vi för gemensam 
middag.  
Ca 20 km  
 

 
 

DAG 8 – ARRIVEDERCI ITALIA 
Efter frukost tar vi farväl av Gardasjön och 
lämnar Italiens blå smycke bakom oss när vi 
kör mot Brennerpasset. Vi passerar gränsen 
till Österrike och Tyskland och gör uppehåll 
för mat och dryck under dagen.  Framåt  
kvällen kommer vi fram till kurorten Bad 
Kissingen i Bayern. Här bor vi i utkanten av 
staden på Hotel Sonnenhügel och efter 
incheckning väntar middag. Ca 730 km 
 
DAG 9 – TILL KIEL 
Efter frukost fortsätter färden norrut 
genom Tyskland via Fulda, Göttingen och 
Hamburg och vi gör paus för lunch och 
kaffe utmed vägen. Framåt kvällen går vi 
ombord på Stena Lines fartyg i Kiel, med 
avgång framåt kvällen. Ombord äter vi 
middag tillsammans och njuter av sjöresan. 
Ca 560 km 
 
DAG 10 – HEMÅT 
Vi intar en god frukost ombord innan vi 
lägger till vid kaj i Göteborg klockan 09.15. 
Därefter börjar hemresan och givetvis gör 
vi stopp under dagen med möjlighet till intag 
av mat eller dryck för den som så önskar.  
Framåt kvällen är vi åter vid hemorten igen    
med många vackra minnen av Gardasjön och 
”la bella Italia”. Ca 450 km 
 
 
 



 

                   
 

Blommor, väderkvarnar, kanaler, träskor, porslin, diamanter och berömda konstnärer; det är mycket som 
förknippas med Holland! Färgsprakande tulpanfält varvat med kanaler och vattendrag kantar vår väg och vi 
imponeras och inspireras av 7 miljoner blommande lökar i den välkända blomsterparken Keukenhof. Vi tittar 

närmare på det blåvita Delftporslinet och med en båttur och boende i Amsterdam - den gemytliga storstaden som 
har nästan lika många kanaler som gator – blir resan komplett! 

 
 
 

   

DAG 1 – BLOMMORNAS LAND 
Vi börjar vår resa mot tulpanernas 
hemland. Målet för dagen är Göteborg där 
Stena Lines fartyg avgår framåt kvällen. 
Efter gemensam middag ombord väntar 
nöjen, shopping och underhållning i baren – 
allt efter eget önskemål. 
Ca 450 km 
 
DAG 2 – VÄGEN VID HAVET  
Efter frukost är vi framme i Kiel klockan 
09.15. Vi kör sedan ut på autobahn, 
passerar Hamburg och Bremen och 
svänger så småningom in i Holland. Vi kör 
på den 3 mil långa Zuiderzeevallen, med 
havet på ena sidan och insjön Ijsselmeer 
på den andra. Under eftermiddagen är vi 
framme i Amsterdam – den gemytliga 
storstaden som har nästan lika många 
kanaler som gator. Här väntar vårt hotell – 
Corendon Vitality Hotel och efter 
incheckning får vi en stund på egen hand 
innan det är dags för gemensam middag. 
Ca 580 km 
  
DAG 3 - AMSTERDAM  
Efter frukost är det dags att lära känna 
mer av Hollands största stad Amsterdam. 
Hela staden genomkorsas av 165 kanaler i 
ett system från 1600-talet som sedan 
2010 ingår på Unescos Världsarvslista. 
Självklart upplever vi detta ”nordliga 
Venedig” från en kanalbåt och vi glider 
sakta fram under broar, via trånga 
passager och vackra husfasader. Alla 
kanaler, kanalbåtar, broar och cyklar ger 
snarare intryck av en gemytlig småstad än 
en sjudande världsmetropol. Under 
eftermiddagen får vi tid att på egen hand 
utforska omgivningen – allt efter eget 
intresse! Framåt kvällen beger vi oss till   
Restaurang Sea Palace där vi äter en av 
Hollands nationalrätter – rijsttafel. 
 
DAG 4 – KEUKENHOF OCH DELFT 
Efter frukost ägnar vi en stor del av 
dagen åt blomsterparken Keukenhof där   

över 7 miljoner blomlökar planteras för 
hand varje år, då man också byter 
utseende och tema i parken. Trädgårdarna 
och de fyra paviljongerna har en 
fantastisk samling av tulpaner, hyacinter, 
påskliljor, irisar, liljor och många andra 
blommor och vi överväldigas av färger och 
dofter. Grunden till parken lades på 1840-
talet och initiativet till den nuvarande 
parken togs 1949 av borgmästaren i Lisse, 
tillsammans med tulpanodlare i området 
kring byn. Parken blev en succé redan från 
början vilket gör att vi från mitten av 
april och åtta veckor framåt än idag kan 
njuta av den otroliga blomsterprakten! 
Under dagen kommer vi också att besöka 
staden Delft, känd över hela världen för 
sin porslinstillverkning med mönster i olika 
blå nyanser på vit botten. Redan på 1600-
talet började man dekorera på detta sätt 
och man inspirerades av det kinesiska 
porslinet. Här får vi se hur tillverkningen 
och målningen av porslinet går till och 
självklart finns också möjlighet till inköp. 
Under eftermiddagen vänder vi åter till 
hotellet där middag väntar. Ca 180 km 
 
DAG 5 - PÅ ÅTERSEENDE  
Efter frukost är det dags att påbörja 
resan hem mot Sverige igen. Det blir paus 
för lunch/kaffe utmed vägen och på 
kvällen går vi ombord på Stena Lines 
fartyg i Kiel, som avgår under kvällen. 
Ombord äter vi middag tillsammans och 
njuter av sjöresan. Ca 550 km 
 
DAG 6 - HEMÅT  
Frukost serveras ombord innan vi kommer 
till Göteborg klockan 09.15. Vi åker hemåt 
och skiljs sedan åt med många vackra 
minnen av det omväxlande och sköna 
Holland. Ca 450 km 
 
 
 

 

 
Avresa: 16/4 och 28/4 2018 
 
Pris:  8 395: -  
Pris för LT:s prenumeranter: 7 995:- 
 
I priset ingår; Bussresa,  
Båtresa Göteborg-Kiel t/r, med 
plats i tvåbäddshytt insides. Del i 
tvåbäddsrum på Corendon Vitality 
Hotel Amsterdam. 5 x frukost, 5 x 
middag,  i programmet 
förekommande utflykter och 
entréer. Reseledare  
 
Tillägg/person:  
Del i utsideshytt 545:-  
Enkelrum + enkelhytt insides 2350:- 
Enkelrum + enkelhytt utsides 2750:-  
Avbeställningsskydd 160:-  
Reseförsäkring  
 
Hotell på resan:  
Corendon Vitality Hotel, Amsterdam 
– www.corendonhotels.com  
 
Valuta: Euro  
 
Anslutningar:  Järna, Södertälje, 
Nykvarn, 
 

 OBS! Medtag giltigt pass eller 
nationellt ID-kort utfärdat av 
polisen. Vanligt ID-kort eller 

körkort räknas inte som godkänd 
legitimation vid gränspassering 

OBS! 
 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 



 

 
På denna resa tar Hurtigruten med oss på en färd från Trondheim till Bergen. 
Här får vi på kort tid uppleva allt från höga fjäll till djupa och bördiga dalar, 

vackra fjordar och en fantastisk kust. Upplevelser som inte med ord kan 
beskrivas – det måste upplevas! 

 
 
 
 

   

DAG 1 – NORGE NÄSTA 
Vi startar vår resa mot Norge tidigt 
på morgonen och under dagen gör vi 
olika uppehåll, så att de som önskar 
kan inta något ät- och drickbart. 
Framåt sen eftermiddag passerar vi 
norska gränsen och kommer framåt 
kvällen till Lillehammer där vårt 
hotell Scandic Lillehammer väntar.  
Efter incheckning väntar sen middag 
på hotellet. – ca 580 km 
 
DAG 2 – MOT TRONDHEIM 
Vår resa fortsätter norrut via 
Dombås och snart kommer vi till  
dagens mål Trondheim – Norges 
historiska huvudstad. Vi åker på en 
rundtur i staden och kanske får vi 
också en glimt av Norges national-
helgedom som tronar mitt i byn - den 
mäktiga katedralen Nidarosdomen. Vi 
kör ner mot hamnen där vårt hotell på 
avresorna 27/6 och 25/7 ligger -  
Clarion Hotel & Congress Trondheim. 
Här möts vi av innovativ arkitektur 
och design, med bland annat en 
storslagen kopparstjärna på 
hotelltaket. På avresorna 27/8 och 
18/9 bor vi på Scandic Solsiden i ett 
av Trondheims mest populära och 
pulserande områden. Efter 
incheckning väntar middag på 
hotellet. – ca 350 km 
 
DAG 3 - HURTIGRUTEN 
TRONDHEIM – BERGEN 
Efter frukost på hotellet är det dags 
att stiga ombord på Hurtigrutens 
fartyg. Vår resa går söderut och vi 
gör kortare stopp i Kristiansund och 
Molde. Vid midnatt kommer fartyget 
till jugendstaden Ålesund. Middag 
ombord under kvällen. 
 

DAG 4 – TILL BERGEN 
Under tidig morgon passerar vi först 
lilla fiskeläget Måløy och sedan det 
lite större Florø, Efter frukost och 
senast klockan 10.00 lämnar vi våra 
hytter och sedan njuter vi av den 
hänförande kusten. På eftermiddagen 
kommer vi fram till Bergen - ”staden 
mellan de sju fjällen” – där fartyget 
lägger till klockan 14.30. Vi möts av 
vår buss och åker mot idylliska 
Eidfjord, över Hardangervidda och 
vidare till Geilo dit vi kommer under 
kvällen. Här bor vi på Vestlia Resort 
samtliga avresedatum utom på resan 
den 18/9 då vi bor på Bardøla 
Høyfjellshotel.  Sen middag väntar 
innan det åter är dags för en god 
natts sömn. – ca 250 km 
 
DAG 5 – HEMÅT 
Efter tidig frukost på hotellet 
startar vår hemresa. Vi åker genom 
Hallingdalen och kommer så 
småningom tillbaka till Sverige.  
OBS! Lång dag. – ca 720 km 
 
 
Foto: 
bild 1 Björn Arvidsson, Björcks Resor 
bild 2 Kent Loremark, Södertälje  
bild 3 från Hurtigruten ASA: 
Segebarth Margaretha – Guest Image,  
 
OBS! Medtag giltigt pass, körkort 
eller id-kort OBS! 

Avresa 2018:  
 

27/6 och 25/7 
Pris: 8 895:-/ Pris för LT: 8 395:- 
 
27/8  
Pris: 8 395:- / Pris för LT: 7895- 
 
18/9 
Pris: 7 995:- / Pris för LT: 7495- 
 

I priset ingår: 
Bussresa, del i tvåbäddshytt insides, 
del i tvåbäddsrum, fyra x frukost, 
fyra x middag. I programmet 
förekommande utflykter och entréer. 
Reseledare 
 

Tillägg/person: 
Del i utsideshytt:  
27/6 och 25/7    från 900:-  
27/8 och 18/9    från 700:- 
Enkelrum + enkelhytt insides: 
Samtliga datum:    2 600:- 
Enkelrum + enkelhytt utsides: 
27/6 och 25/7 och 27/8    3 800:- 
18/9     3 700:-  
Avbeställningsskydd 160:- 
Reseförsäkring 
 

Hotell på resan: 
Scandic Lillehammer, Lillehammer, 
www.scandic.no 
27/6 och 25/7 –  
Clarion Hotel & Congress, Trondheim  
www.clariontrondheim.no 
27/8 och 18/9  –  
Scandic Solsiden, Trondheim 
www.scandic.no 
27/6, 25/7 och 27/8 –  
Vestlia Resort, Geilo,  
www.vestlia.no 
18/9 – 
Bardøla Høyfjellshotel, Geilo 
www.bardola.no 
 

Valuta: 
Norska kronor 
 

Anslutningar: 
Södertälje, Nykvarn, Läggesta, 
Strängnäs,  

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 

Cpyright 



 

 
I norra Italien söder om Alperna är naturen storslagen med flera fina sjöar. De sagolika   
sjöarna är mycket olika varandra, både i storlek och utformning och vi bjuds på magiska 

landskap som varierar mycket från sjö till sjö. Vi bor i Stresa vid Lago Maggiore som 
sägs vara en av de vackraste italienska sjöarna. Resan går också till den dramatiska 

Comosjön och den mindre kända Lago d’Orta som är en liten pärla väl värd att upptäcka! 
Räkna också med att även det kulinariska sinnet får sitt, då vi befinner oss i 

Piementoregionen som är väl känd för sin mat och sina viner.   
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAG 1 – TILL ITALIEN 
Avresa under morgonen mot Arlanda 
och vårt mål för resan denna gång är 
Italien. Avresa med SAS till Milano 
Linate kl 11.05 ( prel ) - inga måltider 
ingår på flyget, men det går att köpa 
något lättare ombord för den som så 
önskar. Vid ankomst till Milano kl 
13.45 ( prel ) väntar buss för att ta 
oss till Stresa vid sjön Lago 
Maggiores  strand. Här bor vi i fem 
nätter på 4- stjärniga Hotel Milan 
Speranza Au Lac, vackert beläget vid 
sjön och i centrum av Stresa. Efter 
incheckning får vi en stund på egen 
hand innan det är dags för gemensam 
middag. Ca 90 km 
 
DAG 2 – LAGO MAGGIORE OCH 
BORROMEISKA ÖARNA 
Efter frukost är det dags att stifta 
bekantskap med Lago Maggiore. 
Klimatet vid sjön är milt, och genom 
århundraden har parker och exotiska 
trädgårdar anlagts och frodats. 
Stresa med sin blomsterprakt och 
tjusiga villor är sjöns metropol. Från 
den eleganta strandpromenaden ser vi 
över till de små Borromeiska öarna, 
och med båt tar vi oss ut till Isola 
Bella där vi får en guidad visning av 
det vackra barockpalatset och den 
fantastiska barockträdgården, med 
många exotiska växter och frigående 
vita påfåglar. Vi äter gemensam lunch 
 under dagen och innan vi återvänder 
till Stresa gör vi också ett stopp vid 

Isola dei Pescatori – Fiskarnas ö – 
som är en rustik gammal fiskeby. 
Tillbaka i Stresa har vi tid på egen 
hand innan det är dags för gemensam 
middag.   
 
DAG 3 – LAGO D´ORTA OCH 
VINPROVNING 
Efter frukost går färden idag till den 
mindre kända sjön Lago d´Orta. Den 
kantas av skogar och små samhällen 
och ute på en udde på sjöns östra 
sida ligger huvudorten Orta San 
Giulio som är en riktigt stämningsfull 
medelåldersstad. Härifrån åker vi 
med båt ut till den bedårande 
klosterön Isola San Giulio, en färd på 
10 minuter. Här får vi tid att på egen 
hand promenera utmed Via Silenzio, 
den lilla gatan som går runt ön, där 
det sägs att det härskar en mystisk 
och mytomspunnen stämning och ett 
rofyllt lugn. Vi tar båten tillbaka och 
under dagen äter vi även gemensam 
lunch. Vi fortsätter söderut mot den 
medeltida staden Gattinara.där vi 
provar några av regionens viner innan 
det är dags att återvända till Stresa 
igen. Här väntar åter gemensam 
middag framåt kvällen. Ca 100 km 
   
DAG 4 – MARKNAD I LUINO  
Frukost och sedan dags för dagens 
rundtur där vi kommer att hålla oss 
runt Lago Maggiore. Sjön har sin 
västliga del i regionen Piemonte, den 
östliga i Lombardia, och i norr tittar  

 
 

 
Avresa: 10/6 och 2/9 2018 
 
Pris:  12 395:-  
Pris för LT:s prenumeranter: 11 995:- 
 
I priset ingår: 
Transfer till Arlanda t/r, Flygresa 
med SAS inkl flygskatter, resa 
med helturistbuss enligt program, 
del i tvåbäddsrum på Hotel Milan 
Speranza Au Lac i Stresa, 5 x 
frukost, 5 x middag – antingen 
serverad eller i bufféform, 4 x 
lunch. I programmet 
förekommande utflykter och 
entréer. Reseledare 
 
Tillägg/person: 
Enkelrum: 1 200:- 
Reseförsäkring  
 
Valuta: Euro  
 
Anslutningar: 
Nykvarn, Järna, Södertälje 
 
Teknisk arrangör: RK Travel Group  
 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hotell på resan: 

Hotel  Hotel Milan Speranza Au Lac, Stresa -  www.milansperanza.it/en     
  

OBS! Medtag giltigt pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polisen.  
Vanligt ID-kort eller körkort räknas inte som godkänd legitimation vid gränspassering  
     
Tänk på att namnet på din bokning måste stämma exakt överens med hur det står i ditt pass. OBS! 
      

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 

den in i Schweiz. I de här trakterna 
är det vanligt med veckomarknader 
och idag besöker vi marknaden i Luino 
som hålls varje onsdag. Staden ligger 
på sjöns östra sida och marknaden 
sägs vara Europas största med 
traditioner sedan mitten av 1500-
talet. Vi äter gemensam lunch under 
dagen och färden går sedan vidare 
över gränsen till Schweiz till den 
norra delen av sjön, där vi får tid att 
på egen hand utforska den trevliga 
staden Ascona. Under eftermiddagen 
återvänder vi till Stresa igen, där vi 
samlas för gemensam middag under 
kvällen. Ca 170 km 
 
 
 

DAG 5 – LAGO DI COMO 
Som vanligt börjar vår dag med 
frukost Vi inleder dagen med att 
besöka staden Como vid Comosjön, en 
av Italiens högst belägna sjöar. I 
området har många celebriteter sina 
semesterboenden och här finns flera 
praktfulla villor från 1800-talet med 
fantastisk utsikt och trädgårdar med 
cypresser. Gemensam lunch under 
dagen. Vi njuter av omgivningarna 
under en båttur på Comosjön och ser 
vackra byar och städer som på ett 
pärlband, omgivna av grönskande 
natur, djupblått vatten och höga 
berg, innan vi återvänder till Stresa 
där gemensam middag väntar.  
Ca 200 km 
 

DAG 6 – ARRIVEDERCI ITALIA 
Frukost under morgonen och sedan är 
det dags att kliva ombord på bussen 
som tar oss till Linateflygplatsen i 
Milano där det är avresa med SAS mot 
Arlanda kl 13.00 ( prel ). Inga måltider 
ingår på flyget, men det går att köpa 
något lättare ombord för den som så 
önskar.  Vid ankomst till Arlanda ca kl 
15.40 står vår buss och väntar för att 
ta oss till hemorten. Ca 90 km 
 
 
 
 
 



 

 
Följ med till Kroatien - landet som har blivit en av Europas semesterpärlor.  

Fantastisk skärgård, kristallklart vatten och behagligt medelhavsklimat varvat med kultur, 
historia, god mat och enastående naturupplevelser bidrar till den perfekta kombinationen för 
en lyckad resa!  Vi bor på fina hotell med närhet till hav och strand, gör spännande utflykter 
där även lunch ingår vid ett flertal tillfällen och för att göra den här resan till något extra 

har vi sällskap av vår svenskfödda reseledare Anne Belasic, som numera bor i Kroatien. 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAG 1 - TILL SPLIT OCH MLINI          
Avresa tidig morgon mot Arlanda och vårt 
mål för resan denna gång är Kroatien. 
Avresa med Norwegian Air till Split 
kl 09.15 ( prel ) - inga måltider ingår på 
flyget, men det går att köpa något lättare 
ombord för den som så önskar. Vid 
ankomst till Split väntar buss och vår 
reseledare Anne Belasic som kommer att 
vara med under hela vistelsen i Kroatien.  
Vi kör söderut och kommer under 
eftermiddagen till den vackra byn Mlini – 
en av Kroatiens orörda pärlor – som ligger 
strax söder om Dubrovnik.  Här bor vi i 3 
nätter på fina Hotel Astarea med otrolig 
utsikt över Adriatiska havet och 
gångavstånd till stranden. Efter 
incheckning får vi en stund på egen hand 
innan det är dags för middag. Ca 25 mil 
 
DAG 2 - DUBROVNIK  
Frukost börjar dagen. Vi tar det lite lugnt 
på förmiddagen och åker därefter in till 
Dubrovnik som ligger längst ner i södra 
Kroatien och anses vara en av Europas och 
till och med världens vackraste städer. 
Insprängd mellan två vikar ligger staden 
och här möts gammalt och nytt på ett 
naturligt sätt. Lunch idag på egen hand. 
Den berömda huvudgatan Stradun, med sin 
blanka marmorbeläggning, slutar vid 
Luzaplatsen som var det gamla Dubrovniks 
handelscentrum. Stradun och de 
tvärgående gränderna kantas av kaféer, 
restauranger och små butiker. Uppe på 
stadsmuren kan man gå runt hela 
Dubrovniks gamla stad. Under 
eftermiddagen träffar vi vår lokala guide 
som visar oss runt i sin stad. Vår dag i 
Dubrovnik avslutas med middag på en 
trevlig restaurang innan vi återvänder till 
vårt hotell.  Ca 3 mil  
 
   
 

DAG 3 - BÅT TILL ELAFITÖARNA 
Efter frukost väntar en trevlig 
heldagsutflykt med båt till Elafitöarna.  
Ögruppens kroatiska namn, Elafiti, 
kommer från det gammalgrekiska ordet 
för hjort. Ögruppen består av 13 öar 
och holmar som sträcker sig från 
Dubrovnik åt nordväst längs den adriatiska 
kusten. Bara tre av öarna är bebodda - 
Lopud, Kolocep och Sipan. Totalt på dessa 
öar bor det ca 850 personer. Närheten till 
Dubrovnik och ögruppens vackra stränder 
och vikar har gjort Elafitöarna till ett 
omtyckt turistmål.  Vi äter gemensam 
lunch och njuter av dagen och den vackra 
arkipelagen.  Glöm inte badkläder! Efter 
en härlig dag återvänder vi till Mlini och 
vårt hotell, där vi äter gemensam middag 
framåt kvällen.   
 
DAG 4 - MOSTAR OCH SIBENIK 
Efter frukost är det dags att ta farväl av 
Mlini. Vi kör inåt landet och över gränsen  
in i Bosnien-Herzegovina.  Målet för resan  
är Mostar och här möter vi en lokalguide  
som berättar om denna vackra stad och  
dess turbulenta nutidshistoria. Staden har 
en viss orientalisk karaktär med gammal  
ottomansk arkitektur tex den berömda  
bron Stari Most som förstördes 1993 i 
samband med kriget i Bosnien. Efter  
kriget rekonstruerades bron och den  
återinvigdes 2004. Vi äter gemensam  
lunch och lämnar så småningom Mostar och  
beger oss åter mot Kroatien. Vi passerar  
Split och kommer framåt kvällen till  
Solaris Beach Resort som ligger några  
kilometer utanför Sibenik. Här skall vi bo i  
tre nätter på fina Hotel Jure - bara ett  
par hundra meter från stranden. Efter  
incheckning får vi en stund på egen hand 
innan det är dags för  gemensam middag.  
Ca 35 mil 
 
 

 

 
Avresa: 19/9 2018  
 
Pris:  14 995:-  
Pris för LT:s prenumeranter: 14 595:- 
 
I priset ingår: 
Transfer till Arlanda t/r, Flygresa 
med Norwegian Air inkl flygskatter, 
resa med helturistbuss enligt 
program, del i tvåbäddsrum på angivna 
hotell, 7 x frukost, 7 x middag – 
antingen serverad eller i bufféform. 
Lunch dag 3, 4, 5 och 6. I programmet 
förekommande utflykter och entréer. 
Svensk reseledare möter vid ankomst 
till Split. 
 
Tillägg/person: 
Enkelrum:  2 200:- 
Reseförsäkring  
 
Valuta: Kroatiska Kuna, HRK 
 
Anslutningar: 
Nykvarn, Järna, Södertälje 
 
Teknisk arrangör: RK Travel Group 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 

Cpyright 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 

DAG 5 - NATIONALPARKEN KRKA 
Efter frukost väntar dagens utflykt, med  
otroliga naturscenerier. 1985 utnämndes  
området kring floden Krka till nationalpark  
– av många ansedd som ett av Europas  
naturskönaste områden! Parken sträcker  
sig från Sibenik och sju mil norrut i   
landet och är ett flod- och sjöområde med  
ovanligt rik flora och fauna. Här möter vi  
en parkguide som tar oss med på en  
promenad i området där vi får uppleva och 
komma närmare den lummigt gröna 
naturen med sitt rika fågelliv, de  
stillsamma vattendragen och de storslagna 
vattenfallen i trappstegsform. Vi kommer 
också att göra en båttur i området och vi 
äter även gemensam lunch. Glöm inte  
badkläder för under dagen kan det ges 
möjlighet till ett svalkande dopp!   
Efter dagens fantastiska naturupplevelser 
beger vi oss åter till vårt hotell, där vi 
än en gång äter gemensam middag. 
Ca 30 km 
 
DAG 6 - SIBENIK OCH VINPROVNING  
Efter en god frukost åker vi in till den lilla 
staden Sibenik, som ibland kallas för 
Adriatiska havets pärla. Staden ligger 
precis vid Krka-flodens delta på den 
vackraste delen av Adriatiska havets  
 
 
 

östra kust. Som den äldsta ursprungliga 
kroatiska staden omnämns den för första 
gången redan 1066. Vi njuter av staden 
och äter sedan en gemensam lunch. Under 
eftermiddagen är det dags för vinprovning 
i byn Draga, som ligger i området Burnji  
Primosten. Vi provar de kroatiska vinerna 
på den familjeägda gården Baculov Dvor. 
Här odlas inte bara vin utan också oliver, 
olika typer av nötter och annat smått och 
gott. Vi återvänder till hotellet där vi  
äter middag tillsammans under kvällen.  
Ca 50 km 
 
DAG 7 - TROGIR – DALMATISKA 
ETHNO BYN 
Vår sista utflyktsdag börjar som vanligt 
med frukost innan vi beger oss till staden 
Trogir, som är ett av världsarven på 
Unescos lista. Större delen av staden 
ligger på en ö och omgärdas av mäktiga 
murar. En bro förbinder ön med 
fastlandet och Trogirs läge gjorde staden 
attraktiv för många härskare – de gamla 
grekernas, romarnas och venetianernas 
inflytande på staden är tydligt. Vi möter 
en lokalguide som tar oss med på 
en promenad genom Trogirs medeltida 
stadskärna och smala gränder och får 
 
 

sedan tid att på egen hand utforska 
omgivningarna eller inta något ät- eller 
drickbart. Gatorna är bilfria och det 
finns gott om kaféer och små butiker. 
Under eftermiddagen återvänder vi till 
hotellet. Framåt kvällen väntar 
avslutningsmiddag i den Dalmatiska Ethno 
byn som ligger nära vårt hotell - en rustik 
juvel med mängder av karaktär där man  
återskapat en dalmatisk gammal by med 
små charmiga stenhus. Här förädlas  
närodlade råvaror på ett traditionellt sätt 
och blir till vin, olivolja och bröd, och här 
väntar middag och en kväll i genuin 
atmosfär.  Ca 120 km 
 
DAG 8 - TILLBAKA TILL SVERIGE 
Frukost i lugn och ro och sedan är det  
dags att säga tack och farväl till vår 
reseledare Anne för att sedan återvända 
till Sverige. Vi kör till Split där det är 
avresa med Norwegian Air mot Arlanda  
kl 12.50 ( prel ). Inga måltider ingår på 
flyget, men det går att köpa något lättare 
ombord för den som så önskar.  Vid ankomst 
till Arlanda ca kl 15.30 står vår buss och 
väntar för att ta oss till hemorten.  
Ca 100 km 
 
 
 

 
Hotell på resan: 

Hotel  
Hotel  Hotel Astarea, Mlini -   www.hotel-astarea.mlini.hotels-hr.com/sv 

 
Hotel  Hotel Jure, Solaris Holiday Resort Sibenik -  www.solarishotelsresort.com 

 
OBS!  

Medtag giltigt pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polisen. Vanligt ID-kort eller körkort 
räknas inte som godkänd legitimation vid gränspassering. 
 
Tänk på att namnet på din bokning måste stämma exakt överens med hur det står i ditt pass. 

OBS! 
 



                                                                                                                
 
 

 
 

    
   

MEDELHAVSKRYSSNING FRÅN ROM, 9 dagar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Följ med på en Medelhavskryssning med Royal Caribbeans fartyg Jewel of the Seas och få det bästa av två världar – 
avkoppling i kombination med möjligheten att upptäcka både spännande öar och magiska städer under en och samma resa. 

Första natten bor vi på hotell i Rom, där vi också gör en guidad rundtur med buss innan vi går ombord på Jewel of the 
Seas för att påbörja själva kryssningen. Njut av fartygets högklassiga service, smakrika måltider och professionell 

underhållning, spendera lata dagar vid poolen eller i SPA-avdelningen, delta i aktiviteter ombord eller ta en promenad 
eller joggingtur på utomhuslöparbanan som sträcker sig utmed hela fartyget – havsutsikt garanteras! Lägg därtill 
kryssningens alla fina stopp runt Medelhavet som ger nya upplevelser så har du en resa som ger minnen för livet! 

 

1-9 september 2018 19 595: - / Pris för LT:s/VLT:s prenumeranter 18 595:- 
 
DAG 1, 1/9 – TILL ROM 
Avresa från hemorten under dagen till Stockholm, där vi flyger med Norwegian Air från Arlanda till Rom med avgång kl 
13.00 (prel). Vid ankomst till Rom kl 16.10 väntar buss på flygplatsen för att ta oss till vårt hotell, Hotel Antico Palazzo 
Rospigliosi, belåget i närheten av Colosseum. Efter incheckning samlas vi framåt kvällen för gemensam middag på 
närbelägen restaurang.   
 
DAG 2, 2/9 – SIGHTSEEING OCH OMBORDSTIGNING PÅ JEWEL OF THE SEAS  
Efter frukost och utcheckning väntar buss och vår lokalguide som under tre timmar tar oss med på sightseeing i Rom.  
Efter turen bär det av mot kryssningshamnen Civitavecchia där Jewel of the Seas® väntar på oss. Vi checkar in och äter 
lunch ombord innan vi samlas för ett kort informationsmöte. Jewel of the Seas® är ett fartyg i Radiance-klassen. 
Fartyget är utrustat med stora glasfönster som ger fantastisk utsikt och mycket ljus, perfekt kompletterade av elegant 
interiör och läckra möbler. Ombord kan du njuta av en modern konstsamling med tavlor och skulpturer. Fartygen i 
Radiance-klassen har ett brett utbud av aktiviteter och faciliteter, och du kommer hitta något som passar dig perfekt, 
oavsett vad du önskar av semestern. Nu är det bara att bekanta sig med fartyget som kommer att vara vårt hem i 7 
nätter. Vi äter middag vid samma tid varje kväll. På denna kryssning har vi den sena sittningen, 20.30. 
 
DAG 3, 3/9 - 08:00 - 18:00: CANNES ( MONTE CARLO ), FRANKRIKE 
Välkommen till den franska Rivieran! Cannes är den lilla fiskebyn som förvandlades till en jetset-metropol och som årligen 
står värd för en internationell filmfestival. Härifrån har man dessutom nära till Monte Carlo med lyxhotell, flärd, casino 
och Formel 1 Grand Prix. 
 
 
DAG 4, 4/9 -  07:00 - 16:00: AJACCIO, KORSIKA 
Ajaccio ligger på Korsikas västkust, omgiven av många vackra stränder, höga berg och dramatisk natur. Ta en promenad 
längs vattnet eller strosa genom de pittoreska kvarteren och upplev Ajaccio, Napoleons födelsestad. 
 



                                                                                                                
 
 

 
 

DAG 5, 5/9 - 10:00 - 20:00: BARCELONA, SPANIEN 
Upplev pulserande Barcelona. Strosa i folkmyllret av huvudgatan Las Ramblas, utforska kullerstensgatorna i de gotiska 
kvarteren och besök Gaudís ofullbordade mästerverk Sagrada Familia. Ett annat tips är att ta en promenad i Parc Güell, 
en praktfull oas av växter, träd och vackra byggnader. 
  
DAG 6, 6/9 - 07:00 - 16:00: PALMA DE MALLORCA, SPANIEN 
Mallorca är den största ön i den spanska ögruppen Balearerna i Medelhavet och den ligger utanför Spaniens kust. Öns 
kustlinje präglas av en rad små vikar och vackra stränder. Palma de Mallorca är huvudstad i Balearerna och nästan två 
tredjedelar av befolkningen bor i Palma. Antalet personer ökar kraftigt på våren eftersom ön är en favorit bland 
europeiska semesterfirare. 
  
DAG 7, 7/9 - 12:00 - 20:00: CAGLIARI, SARDINIEN, ITALIEN 
På Sardinien finns några av Italiens renaste stränder, samt en fascinerande samling av gotisk och barock arkitektur. 
Besök den gamla stadsdelen och strosa längs de smala gränderna innanför de gamla stadsmurarna och insup stadens 
nostalgiska charm. 
   
DAG 8, 8/9 -  TILL HAVS 
En heldag till havs, där fartyget inte angör hamn. Koppla av och ta del av alla de faciliteter som finns ombord. 
 
DAG 9, 9/9 - 05:00: ROM ( CIVITAVECCHIA ), ITALIEN - HEMRESA 
Vi ankommer till Rom (Civitavecchia) igen och efter frukost är det dags att gå iland. Här väntar transfer till flygplatsen 
där vi flyger med Norwegian Air från Rom till Stockholm med avgång kl 11.30 (prel). Vid ankomst till Arlanda kl 14.40, 
står vår buss och väntar för att ta oss till hemorten.  
 
I priset ingår:  Transfer till Arlanda t o r 

Flyg till Rom med Norwegian Air i ekonomiklass tur och retur inkl flygskatter och 
lokala skatter.  
Transfer flygplats-hotell-kryssningshamn-flygplats 
1 övernattning med del i dubbelrum på Hotel Antico Palazzo Rospigliosi i Rom,  
1 x middag i Rom dag 1, Sightseeing i Rom 3 timmar med buss och lokalguide,  
Kryssning med del i insides dubbelhytt ombord på Jewel of the Seas 7 nätter inkl. 
helpension, hamnskatter och dricks.  
Medföljande färdledare. 

 
Tillägg/person:  Enkelrum + enkelhytt insides:  8 600:- 
  Del i utsideshytt:    550:- 
  Del i utsides balkonghytt: 2 400:- 
   

 Teknisk arrangör: RK Travel Group 
 
Anslutningar:  Nykvarn, Järna och Södertälje  
  Arboga, Köping, Hallstahammar och Västerås 
 
Länkar:  Hotel Antico Palazzo Rospigliosoi, Rom  

www.therelaxinghotels.com/antico-palazzo-rospigliosi/  
 
Royal Caribbean International 
www.royalcaribbean.se/ 

Flyg: 
 
Datum Sträcka Flygtider Flygbolag 

 
1 september Stockholm – Rom 13.00 – 16.10 Norwegian Air Shuttle 

9 september Rom - Stockholm 11.30 – 14.40 Norwegian Air Shuttle 
 

OBS! Medtag giltigt pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polisen.  
Vanligt ID-kort eller körkort räknas inte som godkänd legitimation vid gränspassering. 

Tänk på att namnet på din bokning måste stämma exakt överens med hur det står i ditt pass. OBS! 

 



 

      
 
 
 
 

   

 
 
Åk med oss till Lofoten och se Norges mest fascinerande landskap med en sagolikt spännande natur! 
Höga spetsiga fjäll som sträcker sig ut mot havet, fjordar mellan de mest fantastiska bergsklippor, 
ljusa stränder och gröna marker varvat med små genuina fiskebyar där torkställningarna med fisk 

står på rad i ljuset av midnattssolen. Som om inte detta vore nog för att fylla minnesbanken passar 
vi också på att ta en tur med Hurtigruten genom den smala Trollfjorden – ännu ett minne för livet! 

 
DAG 1 – MOT NORR  
Vi börjar vår resa norrut och under dagen görs 
olika uppehåll, så att de som önskar kan inta 
något ät- och drickbart. Under kvällen kommer 
vi till Skellefteå. Gemensam middag på hotellet. 
Ca 800 km 
 
DAG 2 – MOT BJÖRKLIDEN  
Vi börjar med frukost på hotellet innan vi fort-
sätter vår färd norrut, förbi Luleå och en titt på 
Gammelstaden sedan längs Luleälven som leder 
till Jokkmokk. Färden fortsätter mot de stora 
kraftverken Harsprånget och Porjus till 
Gällivare. Vid Kiruna sker vårt första riktiga 
möte med fjällvärlden och vi kör utmed den 
vackra Nordkalottvägen där mäktiga fjällmassiv 

reser sig utmed Torneträsk. På avstånd ser vi 
Lapportens karaktäristiska profil – en av 
Lapplands mest välkända landskapsbilder. Vi 
passerar Abisko innan vi framåt kvällen kommer 

till Björklidens fjällby, där middag och 
övernattning väntar. Ca 550 km 
 
DAG 3 – HURTIGRUTEN 
Efter frukost lämnar vi Björkliden för färd mot 

Riksgränsen. På vår väg mot Herjangsfjorden 
passerar vi Bjerkvik och Bogen innan vi åker över 
bron till Norges största ö, Hinnøya. Vägen 
slingrar sig fram i det vackra landskapet vidare 
till Sortland. Här väntar ett av Hurtigrutens 
fartyg för att ta oss med på en fantastisk 
femtimmarskryssning. Vi färdas genom det 

trånga Raftsundet och kommer till den berömda 
Trollfjorden, en av Hurtigrutens mest omtalade 
sträckor med höga spetsiga fjäll som stupar 
rakt ner i den gröna fjorden! Vi glider in i 
hamnen i Svolvaer – Lofotens ”huvudstad”.och 
när båten lagt till vid kaj väntar vår buss för att 
ta oss till vårt hotell där vi skall bo i två nätter. 
Efter incheckning väntar gemensam middag på 
hotellet.  Ca 250 km 
 
. 

DAG 4 – LOFOTENS ÖAR  
Frukost. Vår lokalguide tar oss med på en 
fantastisk heldagsutflykt bland Lofotens öar, 
ända ut till Å där vägen slutar. Vi besöker 
Nusfjord med de säregna fiskebodarna, det 
charmiga gamla fiskeläget Sund och Reine, 
utnämnd till Norges vackraste småstad. På 
eftermiddagen är vi åter i Svolvaer. Gemensam 
middag. Ca 250 km 
 
DAG 5 – POLCIRKELN  
Efter frukost beger vi oss från Lofoten  
med färjan som tar oss från Svolvaer –  
Skutvik. Vi fortsätter söderut förbi Fauske till 
Saltfjället. Vi passerar åter Polcirkeln och den 
som vill kan köpa ett polcirkelcertifikat! 

Därefter kommer vi till Mo i Rana för middag 
och övernattning på hotell. Ca 400 km 
 
DAG 6 – FÄRDEN GÅR SÖDERUT  

Efter frukost fortsätter vår färd söderut. En 
dag i bussen väntar oss men givetvis gör vi 
uppehåll för mat och dryck. Vi kör en bit på ”Blå 
vägen” genom den svenska fjällvärlden och 
passerar välkända orter som Hemavan, Tärnaby 

och Storuman. Under kvällen kommer vi till 
dagens mål, Östersund. Gemensam middag efter 
incheckning. Ca 540 km 
 
DAG 7 – MOT HEMORTEN  
Frukost på hotellet innan vi påbörjar vår 
hemfärd. En sista dag tillsammans i bussen 
väntar. Ca 600 km 
 
Bild 1 och 3 
Foto Michael Samuelsson, Björcks Resor 
Bild 2 från Hurtigruten ASA,  
Foto Trym Ivar Bergsmo 
 

 
 
 
 

Avresa: 3/7, 15/7, 5/8 2018 
 
Pris:  10 995:-  
Pris för LT prenumeranter:  10 595:- 
 
I priset ingår:  
Bussresa, del i tvåbäddsrum, sex 
frukost, sex middag. Båttur med 
Hurtigruten från Sortland till 
Svolvaer.  Guidad heldagstur på 
Lofoten, samtliga färjeavgifter och 
utflykter enligt program.  
Reseledare.  
 
Tillägg/person:  
Enkelrum 2 500:-  
Avbeställningsskydd 160:-  
Reseförsäkring  
 
Hotell på resan:  
- Quality Hotel Skellefteå 
Stadshotell, Skellefteå 
www.skellefteastadshotell.se  
- Björkliden Fjällby, Björkliden, 
www.bjorkliden.com  
- Thon Hotel Svolvaer. Svolvaer,  
www.thonhotels.no  
- Scandic Meyergården, Mo i Rana,  
www.meyergarden.no  
- Clarion Hotel Grand, Östersund 
www.clarionostersund.se 
 
Valuta: Norska kronor och svenska 
kronor  
 
Anslutningar:  
Nykvarn, Södertälje, Stockholm, 
Gävle, Sundsvall  
 
OBS! Medtag giltigt pass, 
körkort eller id-kort OBS! 

 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 
 



 

                   
 
 
 
 
 
 
 

Kom med på en resa till det frodiga, historiska och kulinariska Normandie där vi upplever 
dramatisk historia och ser spår av både Wilhelm Erövraren och andra världskriget. Vi får också 

en försmak av Normandiska specialiteter i form av ost, Calvados, choklad och Cider och 
fascineras av storslagna byggnadsverk, vackra naturscenerier och charmiga kuststäder.  

.  
  

 
 
 

   

DAG 1 – MOT GÖTEBORG 
Vi börjar vår resa där målet för dagen är Göteborg där Stena 
Lines fartyg väntar för att ta oss till Kiel.  Vi tilldelas våra 
hytter och sedan är det dags för middag som vi avnjuter i 
samband med att fartyget lämnar kaj framåt kvällen. Efter 
middagen väntar nöjen, shopping och underhållning i baren – 
allt efter eget önskemål. Ca 450 km 
 
DAG 2 OCH 3 – MAASTRICHT – NORMANDIE - CAEN  
Efter frukost dag 2 är vi framme i Kiel kl 09.15. Vi kör sedan 
söder ut genom Tyskland och passerar över gränsen till 
Nederländerna. Framåt kvällen kommer vi till Maastricht – 
Hollands äldsta stad, där vi bor på NH Maastricht Hotel och 
äter gemensam middag. Frukost dag 3 och vi fortsätter vår 
färd genom Belgien. Vi passerar gränsen till Frankrike och via 
Amiens och Rouen, staden där Jean dÁrc brändes på bål, 
kommer vi in i Normandie och vidare till nedre Normandies 
huvudstad Caen där vi skall bo i fyra nätter. Staden 
grundades av Wilhelm Erövraren i början på 1000- talet och 
som ett minne av den tiden står fortfarande några av de 
byggnadsverk som han lät uppföra kvar, trots bombningar 
under andra världskriget i samband med landstigningen av 
Normandie, då allierade och tyska trupper drabbade samman i 
staden.  Royal Hotel Caen Centre ligger i hjärtat av centrum 
och efter incheckning väntar gemensam middag på 
närliggande restaurang. Dag 2 ca 590 km, dag 3 ca 570 km 
 
DAG 4 – ”NORMANDIES HJÄRTA” MED OST OCH 
CHOKLAD 
Efter frukost väntar dagens utflykt och nu är det dags att 
börja känna smaken av Normandie. Vi kör genom det frodiga 
landskapet Pays  D´Auge, även kallat ”Normandies hjärta”.  
Vidsträckta äppelodlingar, vars läskande små syrliga äpplen 
framförallt används vid framställningen av Calvados och 
Cider, varvas med grönskande kullar där den brunvita 
boskapen betar av det näringsrika gräset.  I Livarot gör vi ett 
besök hos ostproducenten Graindorge där vi ser 
tillverkningen och får provsmaka några av de lokala sorterna.  
och i Lisieux väntar chokladprovning på Chocolaterie Mérimée 
innan vi återvänder till Caen där vi har eftermiddagen fri för 
egna strövtåg. Framåt kvällen väntar återigen gemensam 
middag på närbelägen restaurang. Ca 140 km 
 
DAG 5 – BLOMSTERKUSTEN, CIDER OCH CALVADOS  
Efter frukost är det dags för dagens utflykt som går längs 
den normandiska blomsterkusten – Côte Fleurie – där lummiga 
mysiga byar och småstäder med trånga gränder och 
underbara kuststräckor avlöser varandra. Vi tittar närmare 
på den fashionabla semesterorten Deauville, som omnämns 
som både ”drottningen av Normandies stränder” och ”Paris 
riviera”.  Med sina hästkapplöpningsbanor, hamn, kasino, 
eleganta butiker, överdådiga hotell och tjusiga villor har 
Deauville sedan 1800-talet inte bara ansetts som en av de 
mest prestigefyllda badorterna för den franska societeten 
utan har också blivit en privilegierad plats för den årligen 
återkommande Amerikanska Filmfestivalen (Festival du Film 
Américain). Vi besöker också det pittoreska och charmiga 
Honfleur. Staden har inspirerat många konstnärer och anses 
av många vara impressionismens vagga och än idag står de 
nutida konstnärerna runt hamnbassängen och försöker fånga 
speglingarna i vattnet och ljusspelet i de gamla fasaderna. Vid 
hamnen ligger också en uppsjö av restauranger  och barer så 
varför inte passa på att sitta ner och njuta av en tallrik 
musslor eller fisksoppa – är det någonstans man skall göra det 
så är det här! Ta en promenad genom de smala gränderna  

 
kantade av korsvirkeshus där vi hittar massor av spännande 
butiker som säljer allt från konst och lokala produkter till 
souvenirer, eller varför inte passa på att titta närmare på 
Sainte Catherine – kyrkan byggd helt i trä inspirerad av de 
skandinaviska kyrkorna.  Här finns något för alla!  Innan vi 
återvänder till Caen stannar vi också till i Ducy Sainte 
Marguerite för ett besök på Le Vergers de Ducy. Här får vi 
höra mer om Normandies välkända Cider och Calvados och 
självklart får vi även provsmaka dessa specialiteter. Under 
eftermiddagen påbörjar vi tillbakaresan till Caen, där 
gemensam middag väntar framåt kvällen. 
 
DAG 6 – SLAGET OM NORMANDIE OCH 
BAYEUXTAPETEN 
Efter frukost åker vi mot kustremsan där de allierades 
invasion ägde rum 1944. De dramatiska händelserna vid 
Normandies stränder under andra världskrigets slutskede är 
en viktig del av områdets historia. I den lilla kuststaden 
Arromanches börjar vi med ett besök på Arromanches 360 
där vi får se en mycket sevärd och känsloladdad film kallad 
”The price of freedom” där autentiska bilder från 
landstigningen blandas med bilder från stränderna idag. Här 
besöker vi också D-Day Museum, där vi får veta mer om   
”Dagen D” den 6 juni 1944.  Färden går vidare via stränder 
med kodnamn som Juno, Sword och Gold där brittiska och 
kanadensiska trupper landsteg för att så småningom komma 
fram till den amerikanska krigskyrkogården i Colleville sur 
Mer med sina tusentals vita kors stående i långa rader med 
utsikt över Omaha Beach. Vi stannar också till vid den tyska 
kyrkogården som med sina mörka marmorkors som står fem 
och fem är betydligt mer nedtonad och en kontrast till de 
allierades kyrkogård. Innan vi återvänder till Caen stannar vi 
också till i den medeltida staden Bayeux, som var en av de 
första franska städer som befriades av de allierade 
styrkorna i samband med slaget om Normandie - Operation 
Overlord. Till skillnad från Caen och övriga städer i 
Normandie klarade sig Bayeux undan bombningarna, vilket gör 
att vi än idag kan imponeras av den mäktiga katedralen från 
1077 och charmiga korsvirkeshus i gamla stan.  I Bayeux ser 
vi den berömda Bayeuxtapeten som på ett livfullt sätt 
skildrar Wilhelm Erövrarens seger över engelsmännen i slaget 
vid Hastings 1066. Det unika med bonaden är inte bara 
längden – 70 meter – utan också att det är över 1000 år 
sedan den broderades.  Vi vänder tillbaka till Caen där 
gemensam middag väntar. Ca 120 km 
 
DAG 7 OCH 8 – KÖLN - KIEL 
Efter frukost är det dags att påbörja resan hem mot Sverige 
igen. Vi kör norrut mot Tyskland via Frankrike och Belgien och 
gör givetvis stopp med möjlighet till lunch, bensträckare och 
kaffe båda dagarna. Framåt kvällen dag 7 kommer vi till Köln 
där vi övernattar på Hotel Novotel Köln City och äter middag 
tillsammans på hotellet. Efter frukost dag 8 fortsätter vi 
genom Tyskland för att framåt kvällen komma till Kiel där vi 
går ombord på Stena Lines fartyg som avgår under kvällen. 
Ombord äter vi middag tillsammans och njuter av sjöresan.  
Dag 7 ca 690 km och dag 8 ca 520 km 
 
DAG 9 - HEMÅT  
Frukost serveras ombord innan vi kommer till Göteborg  
kl 09.15. Vi åker hemåt och skiljs sedan åt med många vackra 
och kulinariska minnen av Normandie. Ca 450 km 
 
 
 

 

 
Avresa:  12/9 2018 
 
Pris:  11 395:-  
Pris för LT:s prenumeranter: 10 995:- 
 
I priset ingår; Bussresa,  
Båtresa Göteborg-Kiel t/r, med plats i 
tvåbäddshytt insides.  Logi med del i 
tvåbäddsrum på angivna hotell, 8 x 
frukost, 8 x middag, samtliga i 
programmet förekommande utflykter och 
entréer, Reseledare  
 
Tillägg/person:  
Del i utsideshytt 545: -  
Enkelrum + enkelhytt insides 2 500:- 
Enkelrum + enkelhytt utsides 2 900:-  
Avbeställningsskydd 160:-  
Reseförsäkring  
 
Hotell på resan:  
NH Maastricht Hotel – 
www.nh-hotels.nl/hotel/nh-maastricht 
 
Royal Hotel Caen Centre -
www.caenhotel.com/ 
  
Hotel Novotel Köln City –  
www. novotel-koeln-city.colognehotel.net/sv/ 
 
Valuta: Euro  
 
Anslutningar: Järna, Södertälje, Nykvarn,  
 
OBS! Medtag giltigt pass eller nationellt 

ID-kort utfärdat av polisen.  
Vanligt ID-kort eller körkort räknas 
inte som godkänd legitimation vid 

gränspassering OBS! 
 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 



 

  
Vår resa upp mot norska Hardangervidda innebär inte enbart vacker natur - vi har också många spännande 
och intressanta besök framför oss. Vid foten av det mäktiga Hallingskarvsfjellet, 800 meter över havet, 

har vi vårt boende i Geilo med spännande högfjällsnatur inpå knutarna. Här bjuds vi på storslagna vyer och 
även fantastiska upplevelser då vi bla åker tåg på Flåmsbana - en av Europas mest spektakulära 

tågsträckningar, gör en båttur genom ett av Norges bildskönaste fjord- och fjällandskap och besöker 
Kjeåsen – gården som ligger 600 meter upp på en klippa vid ett nästan lodrätt stup!  Norge är fantastiskt! 

  
 
 

 
 
 

   

DAG 1 – MOT GEILO 
Vi startar tidig morgon och denna dag får vi väl 
mer eller mindre betrakta som en 
transportsträcka, givetvis med uppehåll för 
måltider mm. Framåt kvällen kommer vi till denna 
resas huvudmål - Geilo, beläget i utkanten av 
Hardangervidda. Geilo ligger på 800 meters 
höjd, i underbar högfjällsnatur och med det 
nästan 2000 meter höga Hallingskarvet i 
bakgrunden. En kilometer från Geilo centrum 
finner vi vårt fina hotell, Bardøla Høyfjellshotel. 
Vårt hotell har även bastu och pool, varför 
badkläder är en fördel att ha med om man vill 
utnyttja det. Vi tilldelas våra rum och därefter 
serveras relativt sen middag. 
OBS! Lång dag - ca 700 km 
 
DAG 2 – FLÅMSBANA OCH FJORDKRYSS 
Idag väntar en härlig dag där vi byter ut bussen 
några timmar för att komma så nära naturen som 
det bara går. Vi åker med tåget på 
Bergensbanan från Geilo till Myrdal och redan 
efter Geilo öppnar sig landskapet och tåget 
börjar äta sig allt högre upp på bergets sida. 
Under en timme färdas vi över det dramatiska 
landskapet, genom tunnlar och över broar. 
Bergensbanan har utsetts till en av världens 
vackraste tågresor och den mest spektakulära 
sträckan går över Hardangervidda, den högsta 
bergsplatån i Europa. Vid Finse når vi 
Bergensbanans högsta punkt, 1 237 m ö h innan 
vi kommer fram till Myrdal där det är dags att 
sträcka på benen för att byta tåg till den 
berömda Flåmsbanan. Tåget tar oss från Myrdal 
på 867 m ö h ner genom Flåmsdalen – en av 
världens vackraste och mest spektakulära 
tågsträckor! Vi njuter till fullo av den behagliga 
färden och kan på intet sätt se oss mätta på de 
enorma utsikterna vi har. Under turen ser vi allt 
från de snötäckta bergstopparna och vattenfall 
som kastar sig nedför fjället till mjuka 
fjordlandskap. Väl nere i Flåm, som ligger vid 
Aurlandsfjorden, kl 13.10 får vi en liten stund på 
egen hand* innan vi stiger ombord på en båt kl 
14.00 som tar oss med på en kryssning genom 
ett av de vackraste och mest populära 
fjordområdena i Norge. Vi kryssar genom två av 
Sognefjordens armar, Aurlandsfjorden och den 
smala Nærøyfjorden – ännu ett av världsarven 
på Unescos lista. Här reser sig de höga och 
branta fjällen ur vattnet och skapar en trolsk 
stämning när de varvas med små samhällen i de 
djupa dalarna. Fartyget lägger till vid kajen i 
Gudvangen där vår buss väntar för att ta oss 
tillbaka till Geilo, där middag väntar.  Ca 130 km 

DAG 3 – KJEÅSEN OCH HARDANGERVIDDA 
Efter frukost på hotellet väntar ännu en 
fantastisk utflyktsdag. Idag åker vi västerut 
mot Hardangerfjorden och kommer till Eidfjord, 
det lilla samhället som omges av mäktiga 
bergsformationer. I de här trakterna finns gott 
om besöksmål och under dagen kommer vi att 
upptäcka ett par av dem.  På en klipphylla 600 
meter ovanför Simadalsfjorden ligger Kjeåsen – 
omskrivet i Bror Ekströms bok ”Folket på 
Kjeåsen” och senast med i tv-serien ”Där ingen 
skulle tro att någon skulle kunna bo”. Tidigare 
var gården en av världens mest avsides belägna 
som endast kunde nås via en brant stig utmed 
berget men nuförtiden är Kjeåsen tillgänglig för 
bussar, och bilar sedan väg och tunnel byggdes i 
samband med att Simadalens kraftverk, ett av 
Europas största, blev klart. Väl uppe möts vi av  
bedårande utsikt över det kringliggande 
fjällandskapet och Simadalsfjorden och vi får 
också höra mer om livet och folket som bott på 
Kjeåsen genom tiderna innan det är dags att ta 
vägen ner igen för att göra ett besök på 
Hardangervidda Natursenter som ligger i 
dramatisk och vacker "Vestlandsnatur", vid 
ingången till Måbödalen. Detta är verkligen ett 
upplevelsernas centrum. Här finns utställningar 
av olika slag men det mest fantastiska är dock 
Supervideografen. Vi får, med hjälp av 
teknikens under, en fantastisk upplevelse mellan 
höga fjäll och djupa fjordar. Nervpirrande 
"helikopterstup" över branta stup och mäktiga 
vattenfall - allt ackompanjerat med 
originalkomponerad musik - stark, vemodig och 
lyrisk - precis som filmen - en mäktig upplevelse! 
Vi stannar till vid den mäktiga Vøringsforsen, 
ett av Norges mest besökta turistmål och vi 
imponeras över vattnets fruktansvärda styrka. 
Efter detta åker vi åter mot vårt "hem" i Geilo, 
där middagen står serverad. Ca 180 km  
  
DAG 4 – HEMÅT 
Efter tidig frukost på hotellet startar vår 
hemresa och under dagen gör vi olika uppehåll, 
så att de som önskar kan inta något ät- och 
drickbart. Vi åker genom Hallingdalen och via 
Oslo kommer vi så småningom tillbaka till 
Sverige, Under kvällen är vi åter vid hemorten 
och skiljs åt med många minnen och underbara 
vyer och naturscenerier fastetsade på 
näthinnan!   
OBS! Lång dag – ca 700 km 
 
 

Avresa: 1/7 och 22/7 2018 
 
Pris:  7 495: -  
Pris för LT:s prenumeranter: 7 095:- 
 

I priset ingår: 
Bussresa,  del i tvåbäddsrum på Bardøla 
Høyfjellshotel i Geilo, tre x frukost, tre 
x middag, övriga i programmet 
förekommande utflykter och entréer. 
Reseledare 
 

Tillägg/person: 
Enkelrum:  1 200:-  
Avbeställningsskydd 160:-  
Reseförsäkring  
 

Hotell på resan: 
- Bardøla Høyfjellshotell, Geilo 
www.bardola.no 
 

Valuta: 
Norska Kronor 
 

Anslutningar:  Järna, Södertälje, 
Nykvarn,  
 

* Kan vara mycket folk på restauranger 
och serveringar och därför kanske svårt 
att hinna med att äta innan det är dags 
för båtresan. Lättare förtäring i form av 
smörgåsar, snacks och dricka finns att 
köpa ombord på båten. 
 

OBS! Medtag giltigt pass, nationellt id-
kort utfärdat av polisen eller giltigt 
körkort. Vanligt id-kort räknas ej som 
godkänd handling OBS!  
 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 



 
   08-550 192 15 
   www.bjorcks.se 

 

 
 

NYA HYSS MED HJALMAR & GÄNGET 
Hjalmar är en minst sagt seg gubbe, och om 

hängslena håller och sandalerna inte klämmer så står 
han på scen igen med välkammad tofs när det är 

dags för nästa spektakel på Bruksteatern i 
Brevensbruk. Nya hyss med Hjalmar & gänget är en 

helt nyskriven revy och om det ligger ett uns av 
sanning i talesättet att ”ett gott skratt förlänger 
livet” är förutsättningarna goda för att vi skall 

lämna föreställningen som ystra tonåringar.  
Som vanligt bor vi på Scandic Grand i hjärtat av 
Örebro där vi också äter kvällens middag innan vi 
beger oss till Brevens bruk där vi kan förvänta oss 

en härlig kväll med mycket skratt! 
 

6/10, 27/10   10/11, 24/11    1/12  2018   
 

Pris 1 995:- 
 

 
DAG 1: Avresa enligt nedanstående tidtabell.  Ankomst till Örebro omkring kl 12.00 och här får vi tid på egen 

hand. Under eftermiddagen, omkring kl 14.00, väntar incheckning på Scandic Grand Örebro som ligger i 
centrum, så här finns alla möjligheter att utforska staden – allt efter eget intresse! Vi äter gemensam 
tvårätters middag på hotellet kl 16.30 och kl 18.00 rullar bussen mot den mycket vackra och välbevarade 
bruksorten Brevens bruk som ligger ca 4,5 mil sydost om Örebro. På Bruksteatern står Hjalmar och 
resten av gänget redo för att ge oss en kväll med mycket sketcher, dialoger och monologer som 
garanterat lockar till många skratt! Gänget på scenen består av Marie Kühler, Peter Kjellström, Amanda 
Flack, Stephan Bergs revyorkester och en eller annan överraskning gör också Hjalmar/Peter Flack 
sällskap på revytiljorna. Efter föreställningen återvänder vi till Örebro, där kaffe/te med nattmacka 
står uppdukat innan sköna sängar väntar! 
 

DAG 2: Efter en välsmakande frukost får vi ännu en stund att på egen hand upptäcka omgivningarna eller varför 
inte ta en skön morgonpromenad innan det är dags att påbörja hemfärden. Framåt eftermiddagen är vi 
tillbaka vid hemorten igen. 

  
I priset ingår; Bussresa 

Boende med del i tvåbäddsrum på Scandic Grand i Örebro 
  Tvårätters middag med kaffe på hotellet 
  Nattmacka med kaffe/te 

Frukostbuffé 
  Biljett till ”Nya hyss med Hjalmar & gänget” på Bruksteatern i Brevens bruk 
 

Enkelrumstillägg; 260:- 
Frivilligt avb. skydd; 160:-  
 
Avresa från; Järna, Järnvägsstationen  09.10 
  Södertälje Torg  09.30 
  Nykvarn, busshpl Centrum  09.50 
  Läggesta, Järnvägsstation  10.10 
  Strängnäs, Järnvägsstation  10.40  



 
   08-550 192 15 
   www.bjorcks.se 

 

 
 

NYA HYSS MED HJALMAR & GÄNGET 
Hjalmar är en minst sagt seg gubbe, och om 

hängslena håller och sandalerna inte klämmer så står 
han på scen igen med välkammad tofs när det är 

dags för nästa spektakel på Bruksteatern i 
Brevensbruk. Nya hyss med Hjalmar & gänget är en 

helt nyskriven revy och om det ligger ett uns av 
sanning i talesättet att ”ett gott skratt förlänger 
livet” är förutsättningarna goda för att vi skall 

lämna föreställningen som ystra tonåringar.  
Som vanligt bor vi på Scandic Grand i hjärtat av 
Örebro där vi också äter kvällens middag innan vi 
beger oss till Brevens bruk där vi kan förvänta oss 

en härlig kväll med mycket skratt! 
 

13/10    3/11, 17/11    8/12  2018   
 

Pris 1 995:- 
 

 
DAG 1: Avresa enligt nedanstående tidtabell.  Ankomst till Örebro omkring kl 12.00 och här får vi tid på egen 

hand. Under eftermiddagen, omkring kl 14.00, väntar incheckning på Scandic Grand Örebro som ligger i 
centrum, så här finns alla möjligheter att utforska staden – allt efter eget intresse! Vi äter gemensam 
tvårätters middag på hotellet kl 16.30 och kl 18.00 rullar bussen mot den mycket vackra och välbevarade 
bruksorten Brevens bruk som ligger ca 4,5 mil sydost om Örebro. På Bruksteatern står Hjalmar och 
resten av gänget redo för att ge oss en kväll med mycket sketcher, dialoger och monologer som 
garanterat lockar till många skratt! Gänget på scenen består av Marie Kühler, Peter Kjellström, Amanda 
Flack, Stephan Bergs revyorkester och en eller annan överraskning gör också Hjalmar/Peter Flack 
sällskap på revytiljorna. Efter föreställningen återvänder vi till Örebro, där kaffe/te med nattmacka 
står uppdukat innan sköna sängar väntar! 
 

DAG 2: Efter en välsmakande frukost får vi ännu en stund att på egen hand upptäcka omgivningarna eller varför 
inte ta en skön morgonpromenad innan det är dags att påbörja hemfärden. Framåt eftermiddagen är vi 
tillbaka vid hemorten igen. 

  
I priset ingår; Bussresa 

Boende med del i tvåbäddsrum på Scandic Grand i Örebro 
  Tvårätters middag med kaffe på hotellet 
  Nattmacka med kaffe/te 

Frukostbuffé 
  Biljett till ”Nya hyss med Hjalmar & gänget” på Bruksteatern i Brevens bruk 
 

Enkelrumstillägg; 260:- 
Frivilligt avb. skydd; 160:-  
 
Avresa från; Västerås, Bussterminal, Hpl I  10.00 
  Hallstahammar, Busstation  10.20 
  Köping, OKQ8, Brandstation  10.45 
  Arboga, Resecentrum, Hpl D  11.05 
    



                                                                                                                
 
 

 
 

    
   

PEKING 8 dagar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Följ med till Peking, staden som aldrig lämnar sina besökare oberörda. Under en spännande vecka 
upplever vi tillsammans med vår svensktalande guide Pekings mix av världsarv och pulserande 

storstadsliv. Vi besöker stadens berömda sevärdheter som Himmelska fridens torg, Förbjudna 
staden och givetvis den Kinesiska muren. Resan erbjuder även tid för egna aktiviteter. 

 

18-25 november 2018 13 995:- / Pris för LT:s/VLT:s prenumeranter 13 595:- 
 
DAG 1 
Avresa från hemorten under dagen till Stockholm, där vi flyger med Air China från Arlanda direkt till Peking. Middag, 
förfriskningar och frukost serveras ombord. 
 
DAG 2  
Ankomst till Peking på morgonen. Vi inleder dagen med att besöka det som anses vara det mest enastående exemplet på 
traditionell kinesisk arkitektur - Himmelens tempel. Templet, som är det största av fyra tempel i Beijing med kopplingar 
till himlakroppar, sattes 1998 sattes upp på UNESCOs världsarvslista. Vi äter gemensam lunch och checkar sedan in på 
vårt fyrstjärniga hotell. Vi samlas och bekantar oss med varandra innan gemensam välkomstmiddag.  
 
DAG 3  
Efter frukost börjar vi dagen med ett besök i den Förbjudna staden, världens största kejsarpalats och välkänt bland 
annat från filmen ”Den siste kejsaren”. Under dagen äter vi också gemensam lunch och tar en promenad på Himmelska 
fridens torg.  För 5000 år sedan började man framställa siden i Kina och i en sidenaffär får vi lära oss hur 
framställningen går till samt fynda bland de vackra tygerna. Framåt kvällen äter vi gemensam middag och får också se en 
färgsprakande Kung Fu show.  
 
DAG 4  
Frukost, och sedan är det dags att förverkliga varje Kinaresenärs dröm - att promenera på den Kinesiska muren.  
Muren är nu en av världens sju nya underverk och mäter över 600 mil från början till slut. Naturupplevelsen tar andan ur 
oss och vi känner historiens vingslag. Vi äter lunch och beger oss sedan tillbaka till centrum. Gemensam middag framåt 
kvällen. 
 
DAG 5  
Dagen inleds med en tur till Sommarpalatset, kejsarfamiljens sommarresidens. Vackert beläget längs med Kunming sjöns 
strand. Vi äter gemensam lunch och stannar på tillbakavägen till staden till vid de olympiska arenorna, Fågelboet och 
Watercube för ett fotostopp. Därefter fortsätter möjligheten till shopping i en pärlbutik samt ett besök på den trevliga 
antikgatan Liulichang. Kvällen är fri för egna upptåg och middag på egen hand – allt efter eget intresse. 
 
 
 



                                                                                                                
 
 

 
 

DAG 6  
Efter tidig frukost beger vi oss till en av stadens parker där vi får testa den klassiska morgongymnastiken Tai Chi. 
Därefter beger vi oss in bland stadens gamla stadsdelar, Hutongerna där vi kommer Pekingborna nära inpå livet bland de 
smala gränderna. Vi promenerar upp i Trumtornet och äter gemensam lunch. Vi hinner även med lite shopping på Hongqiao 
market innan vi får ledig eftermiddag för egna strövtåg och middag på egen hand.  
 
DAG 7  
Efter frukost väntar programfri dag för egna aktiviteter. Kanske strosar ni runt i en av stadens parker, går på ett 
museum eller kompletterar den sista shoppingen. Vår guide finns till förfogande för tips. På kvällen samlas vi för en 
gemensam avslutningsmiddag och vad passar då bättre än den delikata Pekingankan.  
 
Tillval: Dag 7 finns möjlighet till en trevlig matlagningskurs på charmiga The Hutong. Där får vi lära oss att laga riktig 
kinesisk mat, långt bort från fyra små rätter. Dumplings står på menyn och givetvis avnjuter vi våra egentillagade rätter 
till lunch. Pris per person 470SEK inklusive transfer och svensktalande guide. Priset är baserat på minimum 10 personer. 
 
DAG 8  
Frukost och därefter transfer till flygplatsen och avfärd mot Stockholm. Vid ankomst till Arlanda står vår buss och 
väntar för att ta oss till hemorten.  
 
I priset ingår:  Transfer till Arlanda t o r 

Flyg till Peking i ekonomiklass tur och retur.  
Sex nätter med del i dubbelrum på hotell av god standard. * 
Svensktalande guide.  
Medföljande färdledare. 
Fullständigt program inklusive samtliga entréavgifter.  
Frukost alla dagar samt måltider enligt program.  
Alla transporter och bagagehantering i Kina.  
Dricks till chaufförer och guider.  
Flygskatter och säkerhetsavgifter.  
Informationspaket.  

 
Tillägg:  Enkelrumstillägg:  1 650:- 
  Avbeställningsskydd:  450:- per person. 

Europeiska ERV    Reseförsäkring:   410:- per person (komplettering till hemförsäkringen.) 
   Kostnad för visum**: 1 280:- per person 

 Teknisk arrangör: Lotus Travel 
 
Anslutningar:  Nykvarn, Järna och Södertälje  
  Arboga, Köping, Hallstahammar och Västerås 
 
Hotell:  PEKING/ Jianguo Hotel  

Hotellets hemsida:  http://www.hoteljianguo.com/en/      
 
* Vi reserverar oss för ändringar gällande faciliteter och hotellbeskrivning. Det händer att namngivna hotell ibland 
tvingas bytas ut men då sker det mot likvärdig eller högre standard. Tänk på att bilder som visar hotellrum, särskilt på 
hotellets egen hemsida, ibland är missvisande och visar rum med högre standard än standardrum. 
 
** Som följd av att Kina har ändrat systemet för ansökan om visum måste resenären själv ombesörja denna ansökan. Mer 
info om tillvägagångssätt ges i samband med bokning. 
  
Flyg: 
 
Datum Sträcka Flygtider Flygbolag 

 
18 november Stockholm – Peking 18:20 – 09:40 (ankomst 19 nov) Air China 

25 november Peking - Stockholm 13:50 – 16:30 Air China 
 
 

 



                                                                                                                
 
 

 
 

    
   

PEKING OCH SHANGHAI 10 dagar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Följ med till Peking och Shanghai! Peking är staden som aldrig lämnar sina besökare oberörda. Under vår vistelse upplever 

vi Pekings mix av världsarv och pulserande storstadsliv. Vi åker cykelriksha i smala gränder och upplever den speciella 
morgongymnastiken Tai Chi. Här fångar vi vardagens atmosfär som kontrast till stadens berömda sevärdheter som 

Himmelska fridens torg, Förbjudna staden och Kinesiska muren. Den häftiga staden Shanghai bjuder i sin tur på den 
vackra Yu-trädgården och Kinas högsta utsiktsplats Shanghai Tower. Vi hinner dessutom med ett besök till staden 

Suzhou som är en av Kinas mest berömda vattenstäder. Resan erbjuder även tid för egna aktiviteter. 
 

12-21 oktober 2018 20 595:- / Pris för LT:s/VLT:s prenumeranter 19 995:- 
 
DAG 1 
Avresa från hemorten under dagen till Stockholm, där vi flyger med Air China från Arlanda direkt till 
Peking. Middag, förfriskningar och frukost serveras ombord. 
 
DAG 2  
Ankomst till Peking på förmiddagen. Här möts vi av vår svensktalande guide och vi inleder våra dagar i 
Peking med att besöka den forna kejsarfamiljens sommarresidens Sommarpalatset. Palatset ligger vackert 
beläget vid Kunmingsjöns strand. Vidare gör vi en cykelrikshatur i hutongerna. För inte så länge sedan 
bestod större delen av Peking av dessa smala, trånga gränder med bostadshus och butiker. Nu har 
dessvärre en stor del fått ge vika för modern bebyggelse, men tack vare protester har en del bevarats för 
framtiden. Under dagen äter vi gemensam lunch innan vi framåt eftermiddagen checkar in på vårt hotell där 
vi får en stund på egen hand innan vi framåt kvällen samlas för gemensam välkomstmiddag.  
 
DAG 3  
Efter frukost börjar vi dagen med att besöka Himmelens tempel, som med sitt blåglaserade tak räknas till 
en av Kinas vackraste byggnader och är en del av Unesco:s världsarv. Templet ligger mitt i en fantastisk 
park, där vi spanar in utövningen av Tai Chi. Mitt i Peking ligger Himmelska fridens torg. Vi promenerar över 
det enorma torget och kommer fram till Förbjudna staden, världens största kejsarpalats och välkänt bland 
annat från filmen ”Den siste kejsaren”. Innanför de höga murarna levde de kinesiska kejsarna, totalt 
isolerade från omvärlden. Gemensam lunch under dagen och framåt kvällen samlas vi igen för middag.  
 
DAG 4  
Frukost, och sedan är det dags att förverkliga varje Kinaresenärs dröm - att promenera på världens genom 
tiderna största byggnadsverk, den Kinesiska muren. Muren är nu ett av världens sju nya underverk och 
mäter över 600 mil från början till slut. Den är högt belägen och naturupplevelsen tar andan ur oss 
samtidigt som vi känner historiens vingslag. Vi äter lunch och beger oss sedan tillbaka till Peking, genom 



                                                                                                                
 
 

 
 

vacker landsbygd och mysiga små byar. Åter i Peking är resten av dagen fri för egna aktiviteter, då vi också 
äter middag på egen hand – allt efter eget intresse.  
 
DAG 5  
Efter frukost väntar programfri dag för egna aktiviteter. Kanske strosar ni runt i en av stadens parker, går 
på ett museum eller utnyttjar tiden för shopping - vår guide finns till förfogande för tips. Ett besök till det 
moderna konstområdet 798, rekommenderas också. Här finns trevliga butiker, rolig konst och härliga 
uteserveringar. Framåt kvällen samlas vi igen för en traditionell festmåltid, den berömda Pekingankan..  
 
Tillval: Dag 5 finns möjlighet till en trevlig matlagningskurs på charmiga The Hutong. Där får vi lära oss att 
laga riktig kinesisk mat, långt bort från fyra små rätter. Dumplings står på menyn och givetvis avnjuter vi 
våra egentillagade rätter till lunch. Pris per person 470SEK inklusive transfer och svensktalande guide. 
Priset är baserat på minimum 10 personer. 
 
DAG 6  
Frukost och sedan väntar flyget till Shanghai som är Kinas största stad och finansiella centrum. Vi checkar 
in på vårt centralt belägna hotell och resten av dagen får vi tid att på egen hand utforska omgivningarna 
och även middagen intar vi på egen hand..  
 
DAG 7  
Frukost och sedan gör vi under förmiddagen ett besök i staden Luodian som hämtat sin inspiration från 
Skandinavien. Med hjälp av svenska arkitekter har man återskapat Sveriges äldsta stad, Sigtuna. Resten av 
dagen ägnar vi åt att utforska Shanghai. I Gamla stan får vi uppleva myllret av människor som lever sina liv 
bland vackra hus i traditionell stil. Via en tunnel under floden kommer vi till den moderna stadsdelen Pudong. 
Vi åker upp till Shanghai Tower som med sina 623 meter är en av världens högsta byggnader. Vi promenerar 
i det som brukar kallas SOHO of Shanghai – Tianzifang. Området är ett gammalt industri - och 
bostadsområde med smala gränder som numera är kantade av kaféer, konstgallerier, butiker och 
restauranger. Under dagen äter vi gemensam lunch, men middag väljer var och en vad den vill ha, då vi äter 
på egen hand. 
 
DAG 8 
Efter frukost väntar en heldagsutflykt till staden Suzhou som ofta kallas Östasiens Venedig tack vare sina 
förtrollande kanaler och slingrande vattendrag. Suzhou är känd för sina vackra trädgårdar och flera av dem 
är listade på UNESCOs världsarvslista. Vi besöker en av de mest berömda, Den ödmjuke administratörens 
trädgård, som anlades år 1509. Vi strosar runt i den fantastiska trädgården bestående av vattendrag, 
dammar och broar. Under dagen äter vi gemensam lunch. Suzhou är även berömt för sin sidentillverkning. Vi 
gör ett besök på en av fabrikerna som ger en intressant inblick i hur processen går till. Senare på 
eftermiddagen återvänder vi till Shanghai. Gemensam middag och kvällen ägnar vi åt en fartfylld och 
halsbrytande akrobatikshow. 
 
DAG 9 
Frukost och sedan väntar en helt oplanerad dag, som var och en utnyttjar efter eget intresse där vår guide 
gärna kommer med tips. Inga gemensamma måltider idag. 
 
Tillval: Den här dagen erbjuds vi en trevlig utflykt till idylliska kanalstaden Zhujiajiao. Den charmiga staden 
bildades för omkring 1 700 år sedan och är mycket välbevarad med antika byggnader från gamla dynastier. 
Vi vandrar runt de små gränderna och korsar valvbroar i dess olika former och stilar som är byggda av allt 
från trä, sten till lyxig marmor. Pris per person 490SEK inklusive transfer och svensktalande guide. Priset 
är baserat på minimum 10 personer. 
 
DAG 10  
Frukost och därefter transfer till flygplatsen. Vi flyger först till Peking där det sedan är dags att kliva 
ombord på flyget som tar oss tillbaka till Stockholm och Arlanda igen. Vid ankomst till Arlanda står vår 
buss och väntar för att ta oss till hemorten.  
 



                                                                                                                
 
 

 
 

 
I priset ingår:  Transfer till Arlanda t o r 

Flyg till Peking i ekonomiklass tur och retur.  
Inrikesflyg Peking-Shanghai t o r 
Åtta nätter med del i dubbelrum på hotell av god standard. * 
Svensktalande guide.  
Medföljande färdledare. 
Fullständigt program inklusive samtliga entréavgifter.  
Frukost alla dagar samt måltider enligt program.  
Alla transporter och bagagehantering i Kina.  
Dricks till chaufförer och guider.  
Flygskatter och säkerhetsavgifter.  
Informationspaket.  

 
 
Tillägg:  Enkelrumstillägg:  3 250:- 
  Avbeställningsskydd:  550:- per person. 

Europeiska ERV    Reseförsäkring:  490:- per person (komplettering till hemförsäkringen.) 
   Kostnad för visum**: 1 280:- per person 

 Teknisk arrangör: Lotus Travel 
 
Anslutningar:  Nykvarn, Järna och Södertälje  
  Arboga, Köping, Hallstahammar och Västerås 
 
Hotell: PEKING - Penta Hotel - www.pentahotels.com/destinations/asia-pacific/china/beijing/ 

SHANGHAI - Ocean Hotel - www.oceanhotel.sh.cn/en  
 
* Vi reserverar oss för ändringar gällande faciliteter och hotellbeskrivning. Det händer att namngivna hotell ibland 
tvingas bytas ut men då sker det mot likvärdig eller högre standard. Tänk på att bilder som visar hotellrum, särskilt 
på hotellets egen hemsida, ibland är missvisande och visar rum med högre standard än standardrum. 
 
** Som följd av att Kina har ändrat systemet för ansökan om visum måste resenären själv ombesörja denna ansökan. Mer 
info om tillvägagångssätt ges i samband med bokning. 
  
Flyg: 
 
  

Datum Sträcka Flygtider Flygbolag 
 

12 oktober Stockholm – Peking 19:10 – 09:45 (ankomst 13 oktober) Air China 
17 oktober Peking - Shanghai 09:30 – 11:40 Air China 
21 oktober Shanghai - Peking 08:55 – 11:10 Air China 
21 oktober Peking - Stockholm 13:50 – 17:20 Air China 

 
 
 
 

 
 



 

                    
Upplev Rhen- och Moseldalen i en härlig kombination av vin och vatten!  

Våra dagar fylls av ett fantastiskt landskap där vinrankorna klättrar i täta rader på de branta sluttningarna 
och gamla riddarborgar tronar från höjderna. Vi besöker pittoreska byar och städer vars vindlande 
kullerstensgator är kantade av korsvirkeshus, fyllda av butiker och vinstugor. Dagskryssningar på  

floderna Rhen och Mosel tillhör höjdpunkterna på resan och vi får också lära oss mer om  
framställningen av Rhen – och Moselvinerna i samband med lokala vinprovningar.  

  
 
 
 

   

DAG 1 – MOT GÖTEBORG 
Vi börjar vår resa mot Rhen och Mosels grönskande 
dalgångar.  Målet för dagen är Göteborg där Stena 
Lines fartyg väntar för att ta oss till Kiel.  Vi 
tilldelas våra hytter och sedan är det dags för 
middag som vi avnjuter i samband med att fartyget 
lämnar kaj framåt kvällen. Efter middagen väntar 
nöjen, shopping och underhållning i baren – allt efter 
eget önskemål. Ca 450 km 
 
DAG 2 – MOT RHENDALEN 
Efter frukost är vi framme i Kiel kl 09.15. Vi kör 
sedan söder ut på autobahn, och kommer framåt 
eftermiddagen till Rhendalen och ”Rhenvinets 
huvudstad” Rüdesheim. Här bor vi på Parkhotel och 
efter incheckning väntar middag. Kanske någon sedan 
tar en kort promenad till den berömda Drosselgasse 
för att njuta av den speciella atmosfären av vin, 
musik och shopping.  Ca 650 km 
 
DAG 3 – RÜDESHEIM OCH VINPROVNING 
 Efter frukost har vi tid att på egen hand utforska 
staden och omgivningarna – allt efter eget intresse.  
Shoppa, promenera utmed Rhen, sitt ner på någon 
trevlig servering och ät en bit mat eller ta en 
Rüdesheimer Kaffee. För den som inte har fått nog 
av vackra vyer rekommenderas också en tur med 
linbana upp till Niederwaldmonumentet. Framåt 
eftermiddagen samlas vi igen för att köra den korta 
sträckan till Geisenheim där vi besöker Schloss 
Johannisberg – en vingård med fantastisk utsikt över 
Rheingau och Rhen. Här får vi prova på gårdens egna 
viner innan vi återvänder till Rüdesheim där middag 
väntar på hotellet. Ca 20 km 
 
DAG 4 – KRYSSNING PÅ RHEN - COCHEM 
Efter frukost är det dags att lämna Rüdesheim för 
den här gången. För att få uppleva Rhendalen från 
flodsidan kliver vi ombord på en av de vita 
Rhenbåtarna som avgår från Rüdesheim kl 09.15.  
Floden Rhen är bred och mäktig och sträckan vi 
färdas räknas som den vackraste och är upptagen på 
Unesco:s världsarvslista. Vid flodens smalaste del 
passerar vi Loreleyklippan där enligt legenden den 
sköna jungfrun Loreley satt och sjöng så vackert att 
sjöfararna förliste. Vi äter lunch ombord innan vi 
kommer fram till Koblenz och Deutsches Eck, där de 
båda floderna Mosel och Rhen möts. Här väntar 
bussen för att ta oss till den mysiga småstaden  
Cochem. Över staden tronar det tidigare kejserliga  
 
 

slottet Reichsburg och den gamla stadskärnan med 
medeltida torg, vackra korsvirkeshus och trånga  
gränder bidrar till stadens charm.  Centralt vid 
Mosels strandpromenad med utsikt över floden 
ligger Burg Hotel där vi ska bo i två nätter. Efter 
incheckning väntar middag och kanske en kvälls-
promenad innan det är dags att gå till sängs.  
Ca 60 km 
 
DAG 5 – TUR PÅ MOSEL OCH VINPROVNING 
Efter frukost väntar flodbåt vid kajen för att ta  
oss med på en båttur från Cochem till Traben 
Trarbach. Båten avgår kl 08.30 och vi glider sakta 
uppför Mosel som blir allt smalare och mer 
slingrande samtidigt som sluttningarna med 
vinodlingar blir allt brantare.  Bakom varje krök 
väntar nya upptäckter då vi passerar charmiga 
vinbyar varvade med storslagen natur och medeltida 
sagoslott inbäddade i frodig grönska. Vi äter lunch 
ombord innan vi lägger till vid kajen i tvillingstaden 
Traben-Trarbach, med sin speciella arkitektur i 
snirklig jugendstil. Här väntar bussen för att köra 
oss till Bernkastel-Kues där vi besöker 
vintillverkaren Dr. Pauly- Bergweiler. I den gamla 
vinkällaren får vi prova fem av deras 
egenproducerade Rieslingviner – allt från torrt till 
sött. I samband med vinprovningen får vi också höra 
mer om Moselregionen, hur druvorna skördas och 
slutligen blir till vin. Efter ännu en händelserik dag 
vänder vi åter till hotellet i Cochem där middag 
väntar. Ca 100 km 
 
DAG 6 - PÅ ÅTERSEENDE 
 Efter frukost är det dags att påbörja resan hem 
mot Sverige igen. Det blir paus för lunch/kaffe 
utmed vägen och på kvällen går vi ombord på Stena 
Lines fartyg i Kiel, som avgår under kvällen. Ombord 
äter vi middag tillsammans och njuter av sjöresan.  
Ca 600  km 
 
DAG 7 - HEMÅT  
Frukost serveras ombord innan vi kommer till 
Göteborg kl 09.15. Vi åker hemåt och skiljs sedan åt 
med många vackra minnen av sagolika Rhen- och 
Mosel. Ca 450 km 
 
Foto: Rolf Vestlin, Björcks Resor 
 
 
 

Avresa: 1/9 och 22/9 2018 
 

Pris:  9 395:-  
Pris för LT:s prenumeranter: 8 995:- 
 
I priset ingår; Bussresa,  
Båtresa Göteborg-Kiel t/r, med 
plats i tvåbäddshytt insides. Del i 
tvåbäddsrum på Parkhotel, 
Rüdesheim och Burg Hotel, Cochem, 
6 x frukost, 6 x middag, 
Båtkryssning med lunch på Rhen 
respektive Mosel, Vinprovning av 5 
sorters vin vid två tillfällen. I 
programmet förekommande ut-
flykter och entréer. Reseledare  
 
Tillägg/person:  
Del i utsideshytt 545: -  
Enkelrum + enkelhytt insides 1 350:- 
Enkelrum + enkelhytt utsides 1 800:-  
Avbeställningsskydd 160:-  
Reseförsäkring  
 
Hotell på resan:  
Parkhotel, Rüdesheim - 
www.parkhotel-ruedesheim.de 
 
Burg Hotel, Cochem –  
www.burghotel-cochem-mosel.de  
 
Valuta: Euro  
 
Anslutningar: Järna, Södertälje, 
Nykvarn, 
 
OBS! Medtag giltigt pass eller nationellt 

ID-kort utfärdat av polisen. Vanligt 
ID-kort eller körkort räknas inte som 
godkänd legitimation vid gränspassering 

OBS! 
  

08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 



 

 
Följ med till Toscana - ett av Italiens vackraste landskap och troligen det mest berömda. Böljande kullar där 

olivlundar, cypresser, pinje och vinrankor frodas, varvas med medeltida städer och borgar där gamla 
traditioner fortfarande lever vidare. Med boende i kurorten Montecatini Terme i hjärtat av Toscana gör vi 
utflykter till det lutande tornets välbekanta stad Pisa, underbara Siena med alla sina välbevarade palats och 

byggnader i gotisk stil, den medeltida staden San Gimignano och konstens och skönhetens stad Florens. 
Utsökta viner och god mat är också en del av Toscanas stolthet, vilket bidrar till känslan av ”La dolce vita”!. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DAG 1 – TILL ITALIEN 
Avresa från hemorten under natten 
mot Arlanda där vårt flyg avgår kl 
06.05 med mellanlandning i München. 
Inga måltider ingår på flyget, men 
det går att köpa något lättare 
ombord för den som så önskar. Vårt 
mål för resan denna gång är Italien 
och vid ankomst väntar buss och vår 
svensktalande reseledare som skall 
följa med oss under hela vår vistelse.  
Målet för dagen är en av Italiens 
förnämsta kurorter, Montecatini 
Terme. Här bor vi i fem nätter på 4-
stjärniga Grand Hotel Nizza et 
Suisse, som ligger mitt i stan och här 
finns gott om vackra parker och 
termalbad. Eventuellt är hotellets 
pool öppen och någon kanske vill passa 
på att ta en spabehandling under våra 
dagar här, och då kan badkläder vara 
bra att ha. Efter incheckning får vi 
en stund på egen hand innan det är 
dags för gemensam middag. Ca 60 km 
 
DAG 2 – PISA OCH VINPROVNING 
Efter frukost beger vi oss till Pisa – 
staden som under sina glansdagar på 
1000–1200-talet skapade ett 
handelsimperium, som sträckte sig 
långt över Italiens gränser. Med 
stadens rikedomar byggdes skinande 
vita marmorbyggnader och vi möter 
en lokalguide som tar oss med på en 
rundtur.  På Piazza dei Miracoli – 
Mirakeltorget - som genom ett 
mirakel har klarat sig genom 
invasioner och krig tittar vi närmare 
på de tre mest beskådade 
byggnaderna. Domen – den stora  
domkyrkan, den runda dopkyrkan 

Baptisteriet och sist men inte minst 
Kampanilen – det lutande tornet i 
Pisa. Vi får också tid på egen hand 
innan vi under eftermiddagen beger 
oss ut på landsbygden till området 
Montecarlo där vi gör ett besök på 
vingården Fattoria il Poggio. Här få vi 
inte bara veta mer om hur vin- och 
olivodling går till utan vi får också 
prova 5 sorters vin, med diverse 
tilltugg innan vi återvänder till 
hotellet där det är dags för 
gemensam middag. Ca 120 km 
 
DAG 3 – LEDIG DAG I  
MONTECATINI TERME 
Frukost och sedan har vi en dag på 
egen hand i Montecatini Terme. Här 
kan vi på egen hand utforska 
omgivningarna – allt efter eget 
intresse.  Ta en promenad i den 
historiska kurparken Parco delle 
Terme, eller ta bergbanan upp till den 
historiska stadsdelen Montecatini 
Alto på toppen av berget. Sitt ner på 
ett café på torget och njut av den 
livliga stämningen och de vackra 
”kulisserna” eller helt enkelt bara 
beundra den vackra utsikten över det 
karakteristiska Toscanska landskapet 
innan ni tar bergbanan ner igen. 
Framåt kvällen samlas vi igen för 
gemensam middag i Montecatini 
Terme – den här gången på Ristorante 
la Mandragola. 
   
DAG 4 – SIENA OCH VIN I SAN 
GAMIGNANO  
Frukost och sedan dags för dagens 
rundtur. Vi kör till medeltidsstaden 
Siena, som av många anses som den  

 
 

Avresa 2018: 
 

2/9 
Pris:  12 995:- 
Pris för LT: s prenumeranter: 12 495:- 
 

8/10 
Pris:  12 495:- 
Pris för LT:s prenumeranter: 11 995:- 
 
I priset ingår: 
Transfer till Arlanda t/r, Flygresa med 
Lufthansa inkl flygskatter, resa med 
helturistbuss enligt program, del i 
tvåbäddsrum på Grand Hotel Nizza et 
Suisse i Montecatini Terme, 5 x 
frukost, 5 x middag – antingen serverad 
eller i bufféform,  I programmet 
förekommande utflykter och entréer.  
Resevärd från Björcks Resor och 
svensktalande reseledare som möter 
upp i Italien.  
 
Tillägg/person: 
Enkelrum: 900:- 
Reseförsäkring  
 
Valuta: Euro  
 
Anslutningar: 
Nykvarn, Järna, Södertälje 
 
Teknisk arrangör: RK Travel Group  
 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Flygtider för resan 2/9:  2/9 - Lufthansa, LH 2421, från Arlanda-München 06.05, ankomst 08.10  

       - Lufthansa, LH 1950, från München-Pisa 10.45, ankomst 12.00 
  7/9 – Lufthansa, LH 1953, från Pisa-München 16.50, ankomst 18.10 
         - Lufthansa, LH 2420, från München-Arlanda 20.50, ankomst 23.00 
 
Flygtider för resan 8/10: 8/10 - Lufthansa, LH 2421, från Arlanda-München 06.05, ankomst 08.10  

        - Lufthansa, LH 8194, från München-Florens 10.55, ankomst 12.10 
                       13/10 – Lufthansa, LH 8195, från Florens-München 12.55, ankomst 14.10 
          - Lufthansa, LH 2418, från München-Arlanda 15.40, ankomst 17.50 
 
Hotell på resan: 

Hotel  Grand Hotel Nizza et Suisse, Montecatini Terme -  www.grandhotelnizza.it/uk     
  

OBS! Medtag giltigt pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polisen.  
Vanligt ID-kort eller körkort räknas inte som godkänd legitimation vid gränspassering  
     
Tänk på att namnet på din bokning måste stämma exakt överens med hur det står i ditt pass. OBS! 
      

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 

vackraste staden i Toscana. Staden 
är omgiven av en ringmur, byggd på 
tre kullar och husen består av 
”sienarött” tegel från trakten.  Vi 
möts av en lokalguide som tar oss med 
på en rundvandring där vi bla ser det 
solfjädersformade torget Piazza del 
Campo, som är stadens hjärta. Här 
ligger också stadshuset med sina 
många salar och väggmålningar och 
bland mycket annat ser vi också den 
imponerande katedralen, byggd i 
svartvit marmor. Vi får tid för lunch 
och egna strövtåg i staden innan vi 
fortsätter färden genom det 
toscanska landskapet, fyllt med 
terracottafärgade hus och palats. I 
den medeltida och välbevarade idyllen 
San Gimignano, där de adliga 
släkterna på 1300-talet tävlade om 
vem som kunde bygga det högsta 
tornet, gör vi nästa stopp. 
Ursprungligen fanns här 72 torn, och 
de 13 torn som idag finns kvar har 
bidragit till att stadens historiska 
centrum är ett av Unescos världsarv.  
 
 

Vi får lite tid för egna strövtåg bland 
medeltida torn, trånga gränder och 
vackra torg och innan vi återvänder 
till Montecatini Terme passar vi 
också på att prova två av traktens 
viner med lite tilltugg. Åter på 
hotellet väntar gemensam middag. 
Ca 250 km 

 
DAG 5 – TÅGRESA TILL FLORENS 
Som vanligt börjar vår dag med 
frukost innan vi beger oss till dagens 
mål som är Florens. Det bästa sättet 
att åka till Florens från Montecatini 
är att ta tåget, så idag låter vi 
bussen stå och njuter av resan genom 
det toscanska landskapet genom 
tågfönstret i stället. Resan tar ca 50 
minuter och stationen ligger mitt i 
centrum av Florens. Få städer har så 
mycket att bjuda på i fråga om konst 
och byggnadsverk som denna stad och 
på stationen möter vår lokalguide för 
att under några timmar ta oss med på 
en stadsvandring. Ett stort antal  

 
 

renässanskonstnärer och författare 
härstammar härifrån och verkade här 
under sin storhetstid, till exempel 
Leonardo da Vinci, Michelangelo och 
Dante. Arkitekter har skapat 
praktverk och här finns bland annat 
den mäktiga katedralen Santa Maria 
del Fiore, rådhustorget med rådhuset 
Palazzo Vecchio från slutet av 1200-
talet och bron Ponte Vecchio över 
floden Arno. Efter turen har vi tid på 
egen hand för lunch och strövtåg i 
denna intressanta renässansstad, innan 
det är dags att ta tåget tillbaka till  
Montecatini Terme igen, där gemensam 
middag väntar framåt kvällen.  
 
DAG 6 – ARRIVEDERCI ITALIA 
Frukost under morgonen och sedan är 
det dags att kliva ombord på bussen 
som tar oss till flygplatsen. Vårt flyg 
avgår under dagen - inga måltider 
ingår, men det går att köpa något 
lättare ombord för den som så önskar. 
Efter mellanlandning i München landar 
vi på Arlanda igen där vår buss väntar 
för att ta oss till hemorten.  
 



 

Följ med oss på en resa till Baltikums största stad!  

Riga lockar med sina grönskande parker, vackra sjöar och sin fantastiska arkitektur 

med byggnader i jugendstil. Riga är den perfekta staden för en weekendresa med god 

mat, spa, shopping och mysiga kullerstensgränder. 

DAG 1 – MOT RIGA 

Vi stiger på bussen från vald ort 

under eftermiddagen och åker mot 

Värtahamnen i Stockholm där ett av 

Tallink Silja Lines fartyg väntar för 

att ta oss över Östersjön till Riga. Vi 

tilldelas våra hytter och går ombord 

på fartyget. Vi får en stund på egen 

hand innan det är dags för middag 

kl. 16:30. Vi tar för oss av en härlig 

buffé med allt som hör till och efter 

middagen väntar nöjen, shopping 

och underhållning ombord – allt 

efter eget önskemål. 

 

DAG 2 – RIGA 

Vi börjar dagen med en stor 

frukostbuffé innan vi är framme i 

den lettiska huvudstaden Riga kl. 

11:00 (lokal tid). Vi går iland och 

går direkt till bussen som kommer 

ta med oss på en sightseeingtur i 

Riga. Vi möts av en svensktalande 

guide som kommer ta med oss till 

de viktigaste platserna som Riga 

har att erbjuda. Vi kommer under 

turen få se sevärdheter som 

Presidentpalatset, monumentet över 

den lettiska självständigheten och 

de världsberömda jugend-kvarteren 

i Riga. På eftermiddagen checkar vi 

in på vårt hotell som ligger mitt i 

Rigas centrum, en kort promenad 

ifrån Gamla Stan. Kvällen är sedan 

fri för middag eller andra 

aktiviteter.  

 

DAG 3 – RIGA 

Vi äter frukost på hotellet innan vi 

checkar ut kl. 12:00. Vi har några 

timmar till godo innan vi ska vara i 

hamnen och hinner då fortsätta 

upptäcka Riga på egen hand. Passa 

på att besöka Central Market, ta en 

picknick i någon av de vackra 

parkerna eller sista minuten-shoppa 

något i alla de affärerna som finns. 

Kl. 16:00 (lokal tid) möts vi i 

hamnen igen där vi tilldelas våra 

hytter och går ombord. Passa på att 

äta middag i någon av de många 

restauranger som finns ombord, gör 

de sista inköpen i taxfree och njut 

av underhållningen ombord. 

 

DAG 4 – ÅTER I STOCKHOLM 

Medan vi sakta tar oss in genom 

Stockholms skärgård mot 

Värtahamnen tar vi för oss av den 

stora frukostbuffén. Väl framme i 

Stockholm går vi av fartyget och 

vidare till bussen som kommer ta 

oss hem igen. Åter i Södertälje ca 

kl. 12:00, Järna ca kl. 12:15 och 

Nykvarn ca kl. 12:35 

Avresa: 3/5, 7/6, 27/9 och 25/10 

Pris: 2 995:-  
LT-pris: 2 795:- 
 

I priset ingår: Bussresa, Båtresa 

Stockholm – Riga t/r, Del i 

insideshytt, Sightseeing i Riga, 

Boende 1 natt på Tallink Hotel Riga i 

del i dubbelrum, 1 x middag, 3 x 

frukost 

 

Tillägg/person: 

Enkelhytt + enkelrum: 600:- 

Fönsterhytt + del i dubbelrum: 200:- 

Fönsterhytt + enkelrum: 800:- 

Avbeställningsskydd: 95:- 

 

Valuta: Euro 

 

Anslutning: Nykvarn, Järna, 

Södertälje 

 

Hotell på resan: 

https://www.tallinkhotels.com/tallink-

hotel-riga/ 

Viktig information: 

Ta med giltigt pass 

 
Bild 1 & 3: Ģirts Raģelis 

Bild 2: Jānis Bautra 

https://www.tallinkhotels.com/tallink-hotel-riga/
https://www.tallinkhotels.com/tallink-hotel-riga/


 

 

Följ med på en minisemester till Tallinn!  

Vi upptäcker staden under en sightseeingtur där vi får se sevärdheter som Gamla Stan, 

Domberget och Alexander Nevskij-katedralen.  Vi får även tid att upptäcka Tallinn på egen 

hand. Visste ni att Tallinn är den bäst bevarade medeltida staden i norra Europa? 

 
DAG 1 – MOT ESTLAND 

Vi stiger på bussen från vald ort 

under eftermiddagen och åker mot 

Värtahamnen i Stockholm där ett 

av Tallink Silja Lines fartyg väntar 

för att ta oss med på en kryssning 

till Tallinn. Vi tilldelas våra hytter 

och går ombord på fartyget. Vi får 

en stund på egen hand innan det är 

dags för middag kl. 17:00. Vi tar 

för oss av en härlig buffé med allt 

som hör till och efter middagen 

väntar nöjen, shopping och 

underhållning i baren – allt efter 

eget önskemål. 

 

DAG 2 - TALLINN 

Dagen börjar med en stor frukost-

buffé medan vi ser skärgården 

passera förbi innan vi är framme i 

den estniska huvudstaden Tallinn 

kl. 10:45 (lokal tid). Vi går iland 

och tar oss direkt till bussen som 

ska ta med oss på en sightseeing 

med svensktalande guide. Vi får se 

de viktigaste platserna i Tallinn 

bland annat Gamla Stan, 

Sångarfältet, Pirita Kloster, 

Domberget med Estlands Riksdag 

och Alexander Nevskij-katedralen. 

Turen är uppdelad i en timmes 

bussfärd och en timmes 

promenad som avslutas i Gamla 

Stan. Efter sightseeingturen har 

vi tid att upptäcka Tallinn på 

egen hand. Framåt 

eftermiddagen hämtar bussen 

oss igen och det är dags att bege 

sig mot fartyget. Vi avgår från 

Tallinn kl. 18:00 (lokal tid) och 

ombord är det fri tid för egna 

upptåg. Passa på att äta middag i 

någon av de många restauranger 

som finns ombord, shoppa i 

taxfree och njut av 

underhållningen ombord. 

 

DAG 3 – ÅTER I 

STOCKHOLM 

Medan vi sakta tar oss in genom 

Stockholms skärgård mot 

Värtahamnen tar vi för oss av 

den stora frukostbuffén.  Väl 

framme i Stockholm går vi av 

fartyget och vidare till bussen 

som kommer ta oss hem igen. 

Åter i Södertälje ca kl. 11:45, 

Järna ca kl. 12:00 och Nykvarn 

ca kl. 12:20.

 

Avresa: 13/5, 17/6, 26/8, 16/9 och 

14/10 

Pris: 2 195 kr 
LT-pris: 1 995 kr 

 

Avresa: 15/7 

Pris: 2 495 kr 
LT-pris: 2 295 kr 

 

I priset ingår: Bussresa, Båtresa 

Stockholm – Tallinn t/r, Del i 

insideshytt, 1 x Middag, 2 x Frukost, 

Sightseeing i Tallinn, Reseledare 

 

Tillägg/person 15/7: 

Del i utsideshytt: 200 kr 

Enkelhytt insides: 450 kr 

Enkelhytt utsides: 800 kr 

Avbeställningsskydd: 75 kr 

 

Tillägg/person övriga datum: 

Del i utsideshytt: 200 kr 

Enkelhytt insides: 200 kr 

Enkelhytt utsides: 450 kr 

Avbeställningsskydd: 75 kr 

 

Valuta: Euro 

 

Anslutning: 

Nykvarn, Järna, Södertälje 

 

Viktig information:  

Ta med giltigt pass 

 
Foto: VisitEstonia 



 

 

  

Svenska Teaterns uppsättning av CHESS på svenska är en storslagen 

musikal om strategi, passion och gränser. I Maria Sids regi flyttas fokus 

från schackspelet till spelet mellan de verkliga människorna. Vem gör 

det smartaste draget och hur förändras spelet när kärleken drabbar 

oss? CHESS på svenska bjuder på musik i världsklass. Låtar som I mitt 

hjärtas land (Anthem), Jag vet vad han vill (I Know Him So Well), Inte 

jag (Someone Else’s Story) och Drömmar av glas (You and I) lämnar 

ingen oberörd. 

Dag 1 
Vi åker med bussen från vald upphämtningsplats som tar oss till Viking Line-
terminalen i Stockholm där M/S Mariella väntar för att ta med oss på en 
trevlig Helsingforskryssning. Fartyget lämnar kaj vid kl. 16:30 och vår resa till 
Helsingfors börjar. Vid kl. 17:00 möts vi vid The Buffet där vi ska ta för oss av 
ett välfyllt julbord. Efter middagen väntar nöjen, allt från musik, 
underhållning och shopping. 

 
Dag 2 
Dagen börjar med en stor frukostbuffé. Vi ser skärgården passera förbi innan 
vi är framme i den finska kulturhuvudstaden Helsingfors. Vi ankommer till 
Skatudden kl. 10:10 lokal tid och stiger av fartyget, som ligger i hamn under 
hela dagen, för att sedan ta oss gemensamt till fots till Svenska Teatern för 
att se den välkända musikalen CHESS. Kl. 12:00 startar föreställningen och vi 
får uppleva 2,5 h av kärlek och dramatik (inkl. paus). Efter föreställningens 
slut promenerar vi tillbaka till terminalen för att gå ombord på M/S Mariella 
som styr sin kos tillbaka mot Stockholm kl. 17:30 lokal tid. En halvtimme efter 
avgång tar vi oss till fartygets trevliga á la carte restaurang Food Garden, för 
att avnjuta en julinspirerad 2-rätters meny tillsammans med god dryck. 
Mätta och belåtna roar vi oss på egen hand ombord med allt som fartyget 
erbjuder. 
 
Dag 3 
Efter en god natts sömn väntar en frukostbuffé ombord innan M/S Mariella 
anländer till Stockholm kl. 10:00. Vid ankomst går vi av fartyget och går mot 
bussen som tar oss tillbaka till hemorten igen. 

 

Avresa: 19-21 november 

Pris: 2445: - 

I priset ingår: Bussresa t/r, 

Kryssning Stockholm-

Helsingfors, Del i Inside 

standard-hytt, Julbord i The 

Buffet på utresan inkl. öl, vin, 

läsk och kaffe, 2-rätters 

skeppsmeny inkl. 2 glas vin/öl 

och kaffe, Frukostbuffé t/r, 

Biljett till CHESS på svenska 

(matinéföreställning på 

Svenska Teatern i Helsingfors) 

samt Reseledare. 

Övriga tillägg: 

Avbeställningsskydd: 75: -/pers 

Del i utsideshytt: 150: -/pers 

Enkelhytt: fr 200: -/pers  

 

Medtag giltig id-handling! 

Åldersgräns 21 år utan 

målsmans sällskap. 

 

Foto: Svenska Teatern 

 


