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Reseprogram våren och sommaren 2020 
 

Anmälan till samtliga resor: med angivande av adress, telefonnummer och ev. e-postadress.  
Till utlandsresorna ska även födelsetid (ååmmdd) anges: 

Germund Olinder, germund.maud@comhem.se, tel 08-667 54 93 
 
Musikal på Uppsala Stadsteater med Helen 
Sjöholm i huvudrollen och Bror Hjorths Hus 
Söndagen den 8 mars                           Arrangör: Germund Olinder 
Avfärd från Karlaplan 08.30, åter cirka 18.00. 
Vi startar vårt besök i Uppsala på klassiska Ofvandahls Konditori, där vi får förmid-
dagskaffe.   
   Bror Hjorths Hus är ett färgstarkt museum inrymt i konstnären Bror Hjorths tidi-
gare bostad och ateljé. Förutom Bror Hjorths konst, visas utställningar med andra 
konstnärer i en tillbyggd konsthall. Museet har också en museibutik och kafédel. Vi 
får här en guidad visning. 
   Lunchen kommer vi att inta i Restaurang Stationen. 
   Next to Normal, den hyllade Broadwaymusikalen, hade urpremiär 2008 i New York 
och blev belönad med tre Tony Awards samt med det prestigefyllda Pulitzerpriset. 
Familjen Goodman försöker parera när mamma Diana (Helen Sjöholm) pendlar 
mellan gränslös förtvivlan, lågmäld sorg och ögonblick av lyckorus. Trots det 
allvarliga innehållet blev musikalen en stor publiksuccé mycket tack vare den 
”lättlyssnade” musiken, som kan höras på Spotify. 
    
Lissabon – med utfärd till den blå kusten 
16 – 20 april                                                               Arrangör: ReseSkaparna 
Där floden Tejo mynnar ut i Atlanten ligger Portugals huvudstad vackert belägen på 
sju kullar Här finns något för alla, från pittoreska gränder i stadsdelen Alfama, till 
lyxkvarter i Chiado med sina ståtliga hus och märkesbutiker. Vi åker också ut på 
landsbygden till en gammal vingård och provar deras viner under en heldagsutfärd 
till Costa Azul. Dagen avslutas med en god lunch invid havet i fiskebyn Sesimbra. 
Med oss på resan har vi Isabel Höckert som tidigare arbetat i över 30 år på 
Portugisiska turistbyrån i Stockholm. Isabel tar med oss till sina smultronställen. 
SPF-pris: 12 950:- (ordinarie pris: 13 450:-), Enkelrumstillägg: 2 300:-, Tillval: 
middag med fadoshow 920:- (bokas innan avresa) 
Hotell: Hotel Neya**** 
Beställ detaljerat produktblad med utförligt program. 
 
Färöarna 
5 – 9 maj                                                                           Arrangör: CK:s Resor 
Färöarna hyllas världen över. National Geographic Traveler har utnämnt 
Färöarna till en av världens mest fascinerande platser. Sant är att denna karga 
ögrupp bjuder på natur- och kulturupplevelser utöver det vanliga. 
   Vi flyger via Kastrup till Vágar, Färöarnas flygplats, varifrån vår reseledare och 
buss tar oss till Färöarnas lilla huvudstad Tórshavn, där vi äter en lätt lunch och 
checkar in på vårt hotell Hafnia, varefter vi gör en stadsvandring med vår lokalguide.  
   Vi kommer att under våra utfärder få information om Färingarnas historia, sägner, 
konst och litteratur m.m. 
   Vi ska bland mycket annat besöka kungsbondgården Duvugardur och det vackert 
belägna Tjörnuvik med de förstenade jättarna Risin och Kellingin. Vi kommer också 
till Färöarnas mäktigaste historiska plats, Kirkjuböur. Detta och mycket mera hinner 
vi uppleva innan vi återvänder hem till Sverige. 
SPF-pris: 18 485:- (ordinarie pris: 20 985:-). Enkelrumstillägg: 1 200:- 
Hotell: Hafnia 
Beställ detaljerat produktblad med utförligt program. 
 
Albanien och Montenegro 
11 – 18 maj                                                                 Arrangör: Iventus Travel 
Följ med till ett outforskat hörn av Europa som turismen knappt har nått till.  
Vi flyger till Albaniens huvudstad Tirana varefter vår buss tar oss över gränsen till 
Montenegro, där vi, bland många andra vackra orter, besöker den 2500 år gamla 
staden Budva, som klassats som världsarv av UNESCO. Tillika världsarvsklassade 
Kotor är förmodligen den bäst bevarade medeltidsstaden vid Adriatiska havet. 
Staden blir den arkitektur- och skönhetsmässiga höjdpunkten på vår resa. I Albanien 
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kommer vi bl.a. till världsarvet Berat som grundades på 300-talet f.Kr.och till Durres 
från 627 f.Kr, som en kort tid var huvudstad i Albanien. 
Pris från: 13 850:-. Enkelrumstillägg 2 350:- 
Beställ detaljerat produktblad med utförligt program. 
 
Skagen 
26 – 29 maj                                                                      Arrangör: CK:s Resor 
Natur och kultur i en härlig kombination 
Efter otaliga gruppresor till Skagen känner Christer Kullberg området som 
ingen annan och ger oss högintressanta upplevelser av natur och kultur. 
Christer har till exempel så god kontakt med Skagens Museum att han låter oss 
få en guidad privatvisning i lugn och ro av museet innan det öppnar för dagen 
och det ofta blir trängsel i salarna. 
   Vi startar tidigt och kör med kaffe- och lunchpauser till Göteborg och Stena Lines 
färja till Fredrikshavn och vidare med bussen till Skagen och vårt hotell. 
   Under ett par dagar kommer vi att uppleva de stora sevärdheterna, till exempel 
Skagens Museum, Anchers Hus, Drachmanns Hus och Svenska sjömanskyrkan. Vi 
ska också besöka ”Den tilsandade kirke”, ”Öknen” och ”Grenen” med Oddecentret. 
   Hemresan kommer att gå med Stena Lines färja och tåg från Göteborg. 
Pris: 6 785:-. Enkelrumstillägg 1 200:- 
Beställ detaljerat produktblad med utförligt program. 
 
Hangö, Finlands sydligaste stad 
En upplevelserik resa i södra Finland 
med konsertpianisten Leena Immonen som vår guide 
1 – 4 juni                                                         Arrangör: Viking Line 
Vi avreser med M/S Mariella från Viking Line terminalen i Stadsgården och hälsas 
välkomna i Restaurang Food Garden med ett glas mousserande vin, varefter vi intar 
vår tvårättersmiddag med vin/öl och kaffe.   
   Vid ankomsten till Helsingfors dag 2 har vi ätit en sjöfrukost och i land väntar vår 
buss, som, efter en kort sightseeing i Helsingfors, tar oss till Fiskars välkända bruk, 
där vi får en rundtur och lunch. Vi kommer också att besöka Frontmuseet i Lappvik 
och avnjuta en pianokonsert i Hangö stadshus före middagen på vårt hotell.  
   Dag 3 inleds efter frukost med en stadsrundtur i Hangö. I samband med lunchen i 
historiska Hangö Casino blir det tid för shopping. Bussen tar oss därefter till Ekenäs 
och EKTA-museet med en rolltolkning av Helene Schjerfbeck. I den ståtliga 
herrgården Wiurila får vi en släktpresentation och besöker museerna. Även denna 
dag får vi en pianokonsert i den vackra kyrkan i Åbo-förorten Hirvensalo. Dagens 
sista busstur går till Viking Lines terminal i Åbo, där vi stiger ombord på M/S Viking 
Grace. Vi äter en rikhaltig buffémiddag med vin/öl och kaffe innan vi ägnar oss åt 
båtens nöjesutbud. 
   Dag 4. Efter en rejäl sjöfrukost stiger vi i land tidigt på morgonen i Stockholm. 
Pris från 5 395:-.,tillägg för enkelhytt/enkelrum: 875:- 
I priset ingår: Båt Stockholm-Helsingfors och Åbo-Stockholm, bussresa, 3 
middagar, 2 luncher, 3 frukostar, 1 kaffemål och entréer enligt program. 
Beställ detaljerat produktblad med utförligt program. 
 
Safaritur och nostalgimuseum i Roslagen 
Onsdagen den 10 juni                           Arrangör: Germund Olinder 
Avfärd från Karlaplan kl 08.30, åter cirka 16.30. 
Bröderna Andersson, lanthandlare sedan tre generationer, har i Södersvik byggt 
ett nostalgimuseum med interiörer från föräldrarnas lanthandel, en Essomack och en 
Formel 1-utställning med föremål som tillhört Ronnie Peterson. Vi börjar här med 
kaffe och smörgås, varefter vi får en guidad visning. 
   Efter en kort busstur till Gräddö kommer vi till Samstorps Gård med ett 40 hektar 
stort vilthägn med kronhjortar, dovhjortar, mufflonfår, vildsvin och visenter. Här stiger 
vi på vagnar (varav en är handikappanpassad), som dras ut i hägnet och vi kommer 
djuren mycket nära. Med lite tur kommer vi också att se havsörn. 
   Efter safarituren intar vi gårdens lunchbuffé med närproducerad mat. Vi får också 
tillfälle att handla i gårdsbutiken och få med oss hem delikatesser i små fryslådor. 
Pris: 855:- 
I priset ingår: bussresa t/r, förmiddagskaffe, guidningar och vilthägnstur enligt 
program och lunch. 
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