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7 november, 3 dagar

PRIS: 4 150:-

1st
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Class

13 november, 13 april, 4 dagar

PRIS: 4 250:-

28 nov, 2 dec, 3 dagar PRIS: 28 nov 2 780:-/2 dec 2 580:-

Mårten Gås
– på Röstånga Gästgiveri

Berlin
– 25 år sedan muren föll

Julmarknad i Lübeck
– utöver det vanliga

Välkommen att ta del av den festliga högtiden Gåsagille eller
Mårtensfest, som den också kallas, på plats i Skåne där tradi
tionen är som starkast. Gåsagille är ursprungligen en höstfest till firande av slakten och en markering av vinterhalvårets
början. Vi bor på gemytliga Röstånga Gästgivaregård vid foten
av Söderåsen, i omedelbar närhet till vacker natur i form av
Nackarpsdalens bokskog. På hemresan åker vi via Öland där
det självklart står kroppkakor på menyn.

Tysklands huvudstad är en av Europas mest fascinerande städer. Utbudet av kultur och sevärdheter är förbluffande stort.
Det är nära nog på dagen 25 år sedan Berlinmuren föll och
staden har genomgått stora förändringar. Berlin har något för
alla. Vi reser ut via Rostock med en något enklare färja för att
spara restid. På hemvägen reser vi via Travemünde och passar på att göra våra inköp i Lübeck.

I den nordtyska hamnstaden Lübeck, finns under november
och december en julmarknad utöver det vanliga. Redan för
350 år sedan var den omnämnd och det talas lika mycket om
den idag. Med både medeltida marknader och de lite nyare
finns det något för alla. Julstämningen finner du på Rådhustorget, där de gamla byggnaderna förgyller den redan vackra
marknaden. Vi hinner även med ett besök på Citti Markt.

I resan ingår

I resan ingår

Båtresa Trelleborg–Rostock, Båtresa Travemünde–Trelleborg,
Del i tvåbäddshytt (insides), 3 Frukostar, 2 Middagar, Lokalguide, Bussresa.

I resan ingår

Del i tvåbäddsrum, 2 Frukostar, 1 Lunch, 2 Middagar varav
en gåsamiddag, Färja Helsingborg–Helsingör, Öresundsbron,
Besök i Köpenhamn, Reseledare, Bussresa.

Boka på www.ekmanresor.se telefon +46 (0)8 15 95 75
Följ oss gärna PÅ facebook och instagram

Båtresa Trelleborg–Travemünde t/r, Del i tvåbäddshytt (insides), 2 Frukostar, 2 Middagar, Reseledare, Bussresa.

I över 25 år har din resa varit vår passion.

Hälsningar från din vän på vägen,
Johan Ekman, grundare och VD

PR

I september beger vi oss till Sydafrika, 2014 års stora
nyhet i resekatalogen, där det finns ett fåtal platser kvar.

Vi hoppas att EkmanResor Bulletinen ska vara en
källa till inspiration och ser fram emot att se dig
med på våra resor!
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Premiärturen med EkmanResors 1st Bussness Class går
till Costa Brava redan den 24 oktober, tätt följt av det
klassiska Mårten Gås-firandet på Röstånga Gästgiveri
och jubileumsresan till Berlin – 25 år efter murens fall.
Vi har också återupptagit våra populära alpinresor med
härlig skidåkning i Andorra i februari och den nygamla
favoriten Mittersill lagom till påsklovet 2015.

Efter många år i samma kostym har vi passat på att
byta utseende på våra trycksaker och ersätter framöver
den årliga resekatalogen med EkmanResor Bulletinen.
Besök också gärna vår hemsida, www.ekmanresor.se,
för aktuell information, spännande nyheter och inspirerande bilder, med mera. Självklart kan du även nå oss
på telefon där vi gärna berättar mer om våra resor.

l fö

Vi är stolta att presentera EkmanResors 1st Bussness
Class – vår specialbyggda exklusiva turistbuss som
bland annat erbjuder servering av varma måltider,
generöst benutrymme samt en tillgänglighetsanpassad
toalett med dusch. En vinkyl garanterar rätt temperatur
vid provningar under våra mat- och vinresor.

Nästa chans till detta 12-dagarsäventyr blir till våren
2015. Under året har vi gjort en djupdykning i soliga
Kalifornien och San Francisco och det är med stor
glädje som vi introducerar ytterligare en kontinent på
EkmanResors resekarta.
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Det har gått över två decennier sedan jag gjorde min
första utlandsresa med buss och i år tar EkmanResor
ett stort steg framåt i utvecklingen.

F

Boka på www.ekmanresor.se telefon +46 (0)8 15 95 75
Följ oss gärna PÅ facebook och instagram

5 februari, 5 dagar

PRIS: 6 980:-

3 april, 4 dagar

PRIS: 4 380:-

Jokkmokks Marknad – en tradition sedan 1605 Påsk i Röstånga Gästgiveri
– med liten konstrunda
Europas största och äldsta vinterfest – Jokkmokks vintermarknad. Snön knakar under skorna
och det dunkla vinterljuset lyses upp av välkomnande eldar. I mer än 400 år har människor
samlats i början av februari varje år. En marknad i lappmarken under den kalla tiden på året
hade många fördelar. Samerna var samlade i sina vintervisten i skogsområden med vinterbete
för renarna, och de frusna vattendragen blev utmärkta farleder för handelsmän, statstjänare
och kyrkans män. Idag är marknaden mycket mer än bara marknadsstånd. Här finns utställningar, skoter- och hundspannsturer, renrajd och jojkkonserter. Vi besöker även Jukkasjärvi
med Ishotellet under vår resa.

Härligt påskfirande på Röstånga Gästgiveri. Där firas en traditionell skånsk påsk med ett dignande påskbord fyllt med hemlagade delikatesser som sillinläggningar, olika sorters lax, rostbiff, hjort, Janssons Frestelse, skånsk spettekaga och mycket, mycket mer. Vi bor på gästgiveriet under tre nätter och förutom påskfirandet hinner vi även med en liten konstrunda bland
de ateljéer som traditionsenligt öppnas under påsken och en färd bland slott och herresäten.

I resan ingår

Del i tvåbäddsrum, 3 Frukostar, 2 Luncher, 3 Middagar varav ett påskbord, I programmet förekommande entréer, Reseledare, Bussresa.

Del i tvåbäddsrum, 5 Frukostar, 1 Lunch, 4 Middagar, Guidad visning av Ishotellet, Guidad visning av Jukkasjärvi Kyrka, Reseledare, Bussresa.

I resan ingår

Holland – med blomstertåget
Norra Europas eget trädgårdsmästeri. Hela landskap fylls på våren med narcisser, hyacinter, ståtliga liljor och tulpaner. En lika betagande skönhetsupplevelse varje år. En av resans
höjdpunkter är det årliga färgsprakande Blomstertåget. Vi besöker även Amsterdam, den Haag
och Delft.
I resan ingår

Båtresa Trelleborg–Travemünde t/r, Del i tvåbäddshytt/rum (insides), 5 Frukostar, 5 Middagar,
Utflykter enligt program, Reseledare, Bussresa.

22 april, 6 dagar

PRIS: 7 980:Boka på www.ekmanresor.se telefon +46 (0)8 15 95 75
Följ oss gärna PÅ facebook och instagram
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12 maj, 28 september 2015, 6 dagar

PRIS: 7 480:-

Krakow & Warszawa – en rundresa i Polen
Följ med oss till Polen där vi får uppleva fyra trevliga och spännande dagar. Här kommer vi få en
inblick i ett av de mörkaste kapitlen i europas historia, polsk kultur samt två vackra storstäder.
Vi kommer bland annat att besöka Krakow och huvudstaden Warszawa och få en personlig
guidning i de judiska kvarteren samt besöka koncentrationslägren Auschwitz och Birkenau.
I resan ingår

Färja Karlskrona–Gdynia t/r, Del i tvåbäddshytt/rum, 5 Frukostar, 2 Luncher, 4 Middagar, Guide
samt inträde på Auschwitz, Birkenau, Guidning i Krakow & Warszawa, Bussresa.

3 maj, 4 oktober 2015, 8 dagar PRIS: 9 980:-

Bourgogne – en resa för livsnjutare
Njut av det goda i livet, följ med oss till Bourgogne i Frankrike! Här fröjdas vi inte enbart av
utsökta viner utan får även uppleva den franska idyllen. Genom fridfulla städer, pittoreska vinbyar, böljande vinfält och fantastiska landskap ser vi några av världens främsta vingårdar och
upplever kulinariska högtidsstunder. Bourgogne har en unik karaktär med sin rustika och på
samma gång aristokratiska klang och anses av många producera världens främsta viner. Här
sköljs lantliga rätter som bœuf à la bourguignonne och coq au vin ner med de ädlaste av viner.
Bourgogne omfattar ”bara” fem procent av Frankrikes totala vinodlingsareal, men oj, oj vilka
fem procent! Ofta antas vin från Bourgogne vara rött, vilket är lite märkligt då endast 40 procent
av all bourgogne är röd (pinot noir), medan 60 procent är vit (främst chardonnay). Dessa två
druvor har gjort Bourgogne, med distrikten Chablis, Côte d´Or, Côte Chalonnaise, Mâconnais
och Beaujolais till världens förnämsta vinregion.
I resan ingår

Del i tvåbäddsrum, 7 Frukostar, 1 Lunch, 7 Middagar, Vinprovningar, Reseledare, Bussresa.

4

Håll utkik
efter Hjalmar!
Med största sannolikhet
är han åter i februari 2015
med nya upptåg!

Boka på www.ekmanresor.se telefon +46 (0)8 15 95 75
Följ oss gärna PÅ facebook och instagram

Bok a di n
si t t pl at s
På vår nya lyxbuss, som är i två
plan med bekväma skinnsäten,
café och restaurang, kan du
boka din egen favoritplats
mot en mindre avgift.
Boka på ekmanresor.se

Hemsidor till några av våra utflyktsmål
Monkeyland, www.monkeyland.co.za
Grand Provence, www.grandeprovence.co.za.
Haute Cabrière, www.cabriere.co.za
Rickety Bridge, www.ricketybridgewinery.com
A Reaching Hand, www.areachinghand.com

sommaren 2015, 10/11 dagar

PRIS: 29 890:-

Kalifornien
– världsberömda storstäder och sevärdheter
Välkommen att följa med till Kalifornien, en resa som bjuder på storstadspuls i San Francisco
med Golden Gate och Fisherman´s Wharf och Los Angeles med bland annat Hollywood och
Beverly Hills. Den tar oss med på vinprovning i Sonoma Valley och genom majestätiska skogar
och höga berg i nationalparken Yosemite i Sierra Nevada. Vidare går färden längs den dramatiska klippkusten och Highway 1 med underbara orter som Monterey, Camel och Cambria
där det givetvis blir ett stopp vid Hearst Castle. Detta och mycket mer varvas med tid för egna
strövtåg och upplevelser.
I resan ingår

27 september 2014 (ett fåtal platser kvar), vår och höst 2015, 12 dagar

PRIS: 34 800:-

Flygresa Kalifornien t/r, Del i tvåbäddsrum, 9 Frukost,1 Lunch, 3 Middagar, Stadsrundtur i
San Francisco och Los Angeles, Vinprovning, I programmet förekommande entréer, Färdledare.

Sydafrika – Safari, Vin och Kapstaden
Låt oss på EkmanResor förverkliga drömmen om ditt livs resa! Sydafrika erbjuder trygga äventyr, god mat och fantastiska hotell och lodger i kombination med naturupplevelser av sällan
skådat slag. Vårt äventyr börjar med safari i öppna Land Rovers med goda chanser att se
”the big five”. Resan går vidare längs den vackra och världsberömda ”Garden Route”. Vi ser
Kapstaden med Taffelberget, Godahoppsudden, upplever kulinariska måltider, världsberömda
vingårdar och provar viner. Allt varvas med tid för egna upplevelser.
I resan ingår

Flyg Sydafrika t/r inkl. måltider, 9 Nätter på hotell/ lodge, Safaritur, 9 Frukostar, 5 Luncher, 5
Middagar, Vinprovningar, Chokladprovning, Besök i Monkeyland, Besök i Cangocaves, Stadsrundtur i Kapstaden, Besök på Godahoppsudden, Taffelberget, Färdledare och samtliga transporter enligt program.

HÖ ST L OVSR ESA – förra årets succe!

Costa Brava
– helpension med buss
och fyrstjärnigt hotell
24 oktober, 10 dagar

Boka på www.ekmanresor.se telefon +46 (0)8 15 95 75
Följ oss gärna PÅ facebook och instagram

PRIS: 6 250:-

13 maj, 6 dagar
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PRIS 8.995:-
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N u börja r vi m ed vå r a h ä rliga Skidr e s or !

Lagom till loven startar vi med två riktiga pärlor, lite annorlunda och fantastiska skidorter med samma gemyt och känsla som våra övriga resor.

6, 20 februari, 10 dagar

PRIS: 12 480:-

3 april, 10 dagar

PRIS: 8 980:-

Andorra – med en glimt
av Medelhavet och storstad

Mittersill – en pärla med bästa läge mitt i det
österrikiska paradiset för härlig vårskidåkning

Andorra är ett litet land beläget uppe i bergskedjan Pyrenéerna mellan Spanien och Frankrike. Området erbjuder ett stort utbud av restauranger, barer, och shopping i toppklass, men
Andorra är trots allt mest känt för sin otroligt fina och upplevelserika skidåkning. Med pister
belägna på över 2 500 meters höjd är Andorra ett av de mest snö- och solsäkra skidområdena
i Europa. Området Grandvalira har över 210 km pistlängd och 118 nedfarter och är det största
systemet i landet, Byarna El Tarter, Soldeu och Pas de la Casa tillhör Grandvaliras skidsystem.

Bästa skidåkningen, sol, fantastisk snö och alla bekvämligheter man kan önska sig. Vår resa
går till nationalparkens Hohe Tauerns centralort Mittersill, som erbjuder något för alla. Oavsett om du åker skidor eller snowboard, är proffs eller nybörjare, skidområdet Mittersill, Pass
Thurn och Kitzbühel tillfredsställer alla smaker. Med 55 liftar och 170 kilometer pist i varierande svårighetsgrad är det som upplagt för fantastisk skidåkning.

I resan ingår

Del i dubbelrum på Hotel Bräurup****, Halvpension på orten, Liftkort 6 dagar, Bussresa.

Del i dubbelrum på Hotel Ski Plaza***** Canillo, Halvpension på orten, Liftkort 5 dagar, Bussresa.

I resan ingår

MAMMA MIA! på Svenska Teatern i Helsingfors
Vi har valt att ha en tredagarsresa, där vi ser matinéföreställningen och sedan återvänder med Viking Line till
Stockholm och en fyradagarsresa med en hotellövernattning, kvällsföreställningen och en heldag i Helsingfors.
3 dagar

PRIS: 1 690:-

8, 22 och 29 oktober, 19 och 25 november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 11 mars och 28 april
I resan ingår

Båtresa Stockholm-Helsingfors t/r, Del i tvåbäddshytt (insides), 2 Frukostar, Biljett (kategori A) till föreställningen, Reseledare.

4 dagar

PRIS: 2 990:-

6 november, 4 december och 11 maj
I resan ingår

Båtresa Stockholm–Helsingfors t/r, Del i tvåbäddshytt/rum (insideshytt), 3 Frukostar, 1 Lunch, Biljett
(kategori A) till föreställningen, Reseledare.

Välkomna att fira in reseåret 2015 tillsammans med oss ombord på m/s Cinderella!
I resan ingår
Kryssning med m/s Cinderella, Del i tvåbäddshytt insides (över bildäck), Välkomstdrink, Måltid i FoodGarden, Kött/Fisk inkl.
två glas vin/öl, Frukostbuffé, Presentation
av 2015-års resor!

Boende

Hotel Seurahuone, Helsingfors
6

Resträff 2015

Boka på www.ekmanresor.se telefon +46 (0)8 15 95 75
Följ oss gärna PÅ facebook och instagram

16 februari, 2 dagar PRIS: 850:-/2 pers

20 november, 1 dag

PRIS: 580:-

26 november, 1 dag

PRIS: 380:-

1 och 7 december, 1 dag

PRIS: 620:-

Julmarknad på
Taxinge Näsby

Julbord på
m/s Rosella

Julbord på
Dufweholms Herrgård

Varmt välkommen till julmarknad på Taxinge,
Näsby, en av Sveriges största. Här får du träffa över 130 av landets bästa hantverkare. Här
kan du handla delikatesser direkt från utvalda producenter, hemystad ost, korvar, sylta,
skinka, bröd, sill, laxar och andra godsaker.
Taxinge Slott brukar kallas för ”Kakslottet”
för sitt välsmakande bröd och andra bakverk
som vi naturligtvis passar på att smaka av.

Följ med på en härlig julbordskryssning på
Viking Lines m/s Rosella. Det är ingen mindre
än Leif Mannerström som har fått sätta sin
prägel på julbordet. Flera av hans egna specialiteter finns bland de traditionella klassikerna. Taxfreebutiken är dessutom fylld med
julklappar till förmånliga priser.

Även i år åker vi till Dufweholms Herrgård. I
en rogivande herrgårdsmiljö bjuds vi på ett
smakfullt julbord i modern tappning med traditionella julsmaker. Mycket av det vi bjuds på
är lokala produkter vilket är en självklarhet
för Dufweholms Herrgård. På vägen till Dufweholms Herrgård gör vi ett stopp vid Floda
kyrka, denna medeltida kyrka som är berömd
för sina välbevarade kalkmålningar signerade Albertus Pictor.

I resan ingår

Kaffe med smörgås och dopp, Entré till Julmarknaden, Bussresa.

10 december, 1 dag
PRIS: 680:-

I resan ingår

Kryssning på m/s Rosella, Julbord i Bistro
Buffé inkl. vin, öl, läsk och kaffe, Bussresa.

6 december, 1 dag

PRIS: 790:-

Nora Julmarknad
Nora julmarknad är en riktig klassiker som
alltid är lika populär Följ med oss till den lilla
trästaden i Bergslagen och upplev äkta julstämning på stadens innergårdar.
I resan ingår

Besök på Julmarknaden, Julbuffé, Bussresa.

I resan ingår

Julbord, Bussresa.

Julbord på
Westerqvarn

Luciakonsert
i Sala Silvergruva

Luciakonsert i
Uppsala Domkyrka

Julbord på Westerqvarn, som
ligger vackert vid Strömsholms
Kanal/Kolbäcksån. Under dagen besöker vi även Åsby Hem
& Trädgård, med Mälardalens
bredaste sortiment för växter
inne och ute. Alldeles i närheten ligger Åsby Kött & Vilt, där vi
kan hitta lite smått och gott att
köpa hem till det egna julbordet.

Sala Silvergruvas egen Gruvdrängskör tillsammans med
gruvans fantastiska akustik
ger er en musikupplevelse utöver det vanliga. Därefter ett
traditionellt julbord med de
klassiska tillbehören.

Vi börjar vårt besök i Uppsala
med en julbuffé. Sedan är det
dags för dagens höjdpunkt, Luciakonserten i Uppsala Domkyrka. Kyrkan är praktfull och
den största i Norden. Under de
höga och mäktiga gotiska valven kommer julsångerna att
ljuda skönt.

I resan ingår

Julbord, Bussresa.

I resan ingår
11 och 13 december,
1 dag PRIS: 980:-

Kaffe med smörgås i Gästabudssalen, Luciaföreställning
i Victoriasalen, Julbord, Bussresa.

Boka på www.ekmanresor.se telefon +46 (0)8 15 95 75
Följ oss gärna PÅ facebook och instagram

14 december, 1 dag
PRIS: 980:-

I resan ingår

Julbuffé, Luciakonsert i Domkyrkan, Bussresa.
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Vi måste vara rädda om vår miljö!

Bra att veta

Vår policy att värna om vår miljö för kommande generationer präglar allt vi gör. Ett led i detta
arbete är att minska antalet tryckta pappersprodukter för att istället utveckla och förbättra den
digitala produktionen. Detta innebär att vi informerar om vårt reseprogram, nyheter och aktiviteter via sociala medier, e-post och vår hemsida. Missa inte våra spännande arrangemang i
framtiden, anmäl din e-postadress till oss. Detta kan du göra genom att e-posta, besöka vår
hemsida eller ringa oss.

Våra resor utgår ifrån Stockholm/Arlanda. Möjlighet till anslutning från Dalarna, Hudiksvall,
Gävle och Uppsala till subventionerat pris. På resor söderut går det att ansluta längs E4:an.
Boka på hemsidan och få rabatt

Du vet väl att du kan boka din resa på vår hemsida? Som tack drar vi av 25 kronor per bokning
om allt sker via e-post. Du kan även betala din resa på hemsidan.
Boka sittplats till vår lyxbuss

Vår nya lyxbuss är i två plan med bekväma skinnsäten. Café och restaurang med mycket att
välja på. Du kan till och med boka din egen favoritplats mot en mindre avgift. Våra resor med
lyxbussen är markerade med en bagagelapp ”1st Bussness Class” (se ovan).

Välkommen in och boka!
För allmänna och särskilda villkor, se vår hemsida. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar utanför vår kontroll.

Box 24228, SE-104 51 Stockholm, Sweden, telefon +46 (0)8 15 95 75, www.ekmanresor.se, info@ekmanresor.se

