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Varmt välkommen 
tillbaka till Grand Tours!

Vi längtar väl alla efter att åter resa ut i en värld som satts  
på paus. Till kulturella städer och solvarma stränder, på 
spännande flodkryssningar och upplevelserika tågresor 
genom Europa. 

I 2021 digitala katalog har vi samlat ett urval av Grand 
Tours mest efterfrågade resor till vuxna med krav på 
kvalitet och prisvärde: Flodkryssningar på Europas 
vackraste floder, där man sakta glider fram och varje 
morgon vaknar upp till nya vyer utmed fartygets rutt. 
Tågresor till resmål som Gardasjön och Rhen & 
Glaciärexpressen, där man som resenär förflyttar sig 
genom länder, städer och landskap, och kliver av tåget 
mitt i hjärtat av Verona eller annan ort. 

Sverigeresor där vi erbjuder allt från en stillsam kryssning  
på Göta kanal, och en resa med Gunnel Carlson till 
orkidéernas och parkernas Öland till resor för 
bridgespelare. Långtidsresor under vinterhalvåret till 

solvarma stränder i Portugal och Spanien. Temaresor 
med vårt systerföretag Favoritresor. Ett stort antal unika 
musikresor, trädgårdsresor, hemslöjdsresor och 
vandringsresor kommer alla på vår hemsida. I Grand 
Tours priser är det mesta inkluderat och våra grupper är 
inte större än att varje resenär får ett personligt 
bemötande. Det känns hoppfullt att vi nu börjar ana ljuset 
i andra änden av järnvägstunneln. Att åter kunna resa ut i 
världen är en lisa för själen och den bästa ”medicinen” 
kommer från Grand Tours, så välkommen att resa med 
Grand Tours.

Vi hoppas att denna digitala katalog skall inspirera. 
Resorna kan du boka dygnet runt på grandtours.se. Du är 
självklart välkommen att ringa och prata direkt med våra 
kunniga resesäljare på telefon 08-24 15 25, måndag till 
fredag. 

Cecilie Eslander
VD, Grand Tours





Innehåll

Tänk på att samtliga priser i denna katalog är frånpriser. Pris på valt avrese datum 
anges vid boknings tillfället. För aktuella priser och  information, se  grandtours.se 
eller hör med våra resesäljare, tel. 08-24 15 25.  
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Vill du ha nyheter och erbjudanden?
Facebook använder vi för att hålla kontakt med 
våra resenärer, erbjuda rabatter, dela tips och 
bilder samt informera om nya resor.  
facebook.com/GrandToursAB

Vårt nyhetsbrev kommer en gång i månaden eller 
när vi har roliga och intressanta nyheter om 
resor. Anmäl dig på grandtours.se

På vår hemsida finns all information om våra 
aktuella resor. Där hittar du också nya resor, 
som tillkommit efter att katalogen kom ut. Så 
håll utkik! grandtours.se

Flodkryssningar
Grand Tours flodkryssningar erbjuder den perfekta kombinationen mellan 
avkoppling och upplevelser. Det lugna, familjära livet ombord blandas med 
spännande utflykter, ledda av kunniga färdledare och ciceroner som delar  
med sig av sina kunskaper om allt från historia till blommor eller vin. Liksom  
det mesta på resan, ingår många av utflykterna i priset.

Tågresor
Med Grand Tours tågresor så är själva förflyttningen en hänförande, naturskön 
och miljövänlig del av resan. Våra tågresor genom Europa, längs klassiska 
järnvägsrutter genom Tyskland, Schweiz och Österrike, förbi pittoreska 
småstäder och gröna alplandskap, till resmål i ljuvliga Italien eller gästfria 
Slovenien, är spännande upplevelser.

Långtidsresor
Byt ut den mörka svenska hösten och vintern mot en längre vistelse i ett 
behagligt och grönskande Sydeuropa. Följ med oss till intressanta resmål i 
Portugal och Spanien. Du kan stanna upp till en månad, ta dagen  
som den kommer, strosa längs strandpromenaden, njuta av solen och umgås 
med nya vänner.

Musikresor
För den som vill ha stora musikupplevelser står konserthusen kvar och även 
många av världens mäktigaste operahus som vi planerar att besöka.

Vandringsresor
Att vandra skall vara avkopplande, vackert, uppfriskande och trevligt. Sköna 
intryck som delas med likasinnade blir ännu starkare.

Trädgårdsresor
Odlandets glädje har spritt sig här hemma och det ökade trädgårdsintresset 
finns i växande omfattning i hela världen.

Hemslöjdsresor
Resor för dig med starkt intresse för hantverk av alla slag, alltid med 
workshops där du får prova på tekniken själv. Resorna leds av 
hemsjödsexperter.
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Grand Tours arrangerar sedan mer än tre decennier resor 
för dig med vuxen smak. Våra grupper är små och våra 
resenärer har oftast ett gediget intresse för till exempel 
kultur, historia eller goda viner. Därför är vi måna om att 
anlita färdledare som inte är stöpta i samma form, utan är 
personligheter med sina egna styrkor, specialkunskaper 
och livserfarenhet. De flesta av våra färdledare har 
dessutom arbetat hos oss länge, och har genom åren 
blivit goda vänner med våra resenärer.

Naturligtvis knyter vi hela tiden till oss nya, och minst 
lika engagerade yngre färdledare. Oavsett ålder, 
erfarenhet och förmågor, har Grand Tours färdledare det 
gemensamt, att de har ett gediget intresse för människor 
och känner glädje i att få dela med sig av sina resmål. 

För att du skall få ut det mesta av din resa har vi på 
utvalda resor i tillägg anlitat några av landets mest 
namnkunniga och inspirerande ciceroner. Dessa sätter 
guldkant på din resa och deras expertkunskaper och 
engagemang bidrar till att ge din resa ytterligare en 
dimension.

 Våra ciceroner Gunilla Hultgren Karell, Gunnel Carlson, 
Jan Mosander och Malcolm Dixelius har genom åren gjort 
många resor med Grand Tours och blivit som vänner för 
våra resenärer. Resorna med Li Pamp, Björn Hellberg och 
Claes Moser tvingades vi sätta på paus 2020. Vi hoppas 
att under hösten åter få möjlighet att presentera resor 
med dessa intressanta, kunniga och  uppskattade 
ciceroner.

 Våra ciceroner  
och färdledare
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Grand Tours arrangerar resor för resenärer med vuxen smak. 
Det betyder bland annat att vi är måna om att knyta kunniga 
och uppskattade ciceroner och färdledare till oss. 
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GUNNEL CARLSON
TRÄDGÅRDSEXPERT
För många är trädgårdsprogram 
på tv synonymt med Gunnel 
Carlson. Genom omtyckta 
tv-program som Gröna Rum och 
Go’kväll, samt en rad storsäljande 
böcker, har Gunnel Carlson varit 
en inspiration för många. Själv 
trivs Gunnel bäst med fingrarna i 
jorden – och hon delar gärna 
med sig av sin gröna passion för 
att få andra att utvecklas och se 
nya möjligheter i sina trädgårdar.

MALCOLM DIXELIUS
ÖSTEUROPAEXPERT
Malcolm Dixelius var SVT:s 
Moskvakorrespondent under många 
år. Han är journalist och dokumentär-
filmare med Ryssland och Östeuropa 
som främsta intresse, och brinner 
för att dela med sig av sin kunskap 
om dessa länder. Idag producerar 
han film, bland annat de upp-
märksammade Hästmannen och 
Kokvinnorna samt den prisbelönta 
CCCP hockey-dokumentären. 

BJÖRN HELLBERG 
FÖRFATTARE & TENNISORAKEL
Björn Hellberg är journalisten 
som blev en av Sveriges mest 
produktiva författare av bland 
annat deckarna om polisen Sten 
Wall. Han är dessutom en av 
världens främsta tennisexperter, 
en välkänd radio- och tv-profil 
från framförallt På Spåret där 
han är fyrfaldig På spåret-
vinnare och han deltog därefter 
under många år som domare. 

CLAES MOSER
KONSTEXPERT
Claes Moser är konsthandlare och 
expert inom måleri och skulptur, 
bland annat i SVT:s populära 
program Antikrundan. Hans 
specialitet är det nordiska sekel-
skiftets konst och den tidiga 
1900-talsmodernismen, där han 
framgångsrikt lyft fram många 
intressanta konstnärskap även för 
en internationell publik. Claes Moser 
driver sedan många år en 
konsthandel på Östermalm i 
Stockholm.

GUNILLA HULTGREN 
KARELL
VINJOURNALIST
Vinjournalisten Gunilla Hultgren 
Karell skriver regelbundet i bland 
annat Expressen och Allt om Vin. 
Hon provar tusentals viner om året 
och har full koll på vad som händer i 
vinvärlden. Med sin stora kunskap 
om och kärlek till viner vill hon 
inspirera och väcka nyfikenhet.

INGA-LILL MOSANDER
JOURNALIST & LITTERATURKRITIKER
Ingalill är bokresencent för Senioren 
och utsedd till Sveriges mäktigaste 
journalist i bokbranschen. Det är 
kanske främst hennes initierade 
boktips i SVT:s program Go’Kväll 
som gjort Ingalill Mosander till 
Sveriges mest uppskattade 
litteraturkritiker. Under vår 
kryssningen samtalar Ingalill om sina 
minnen från åren som journalist på 
Dagens Nyheter och Aftonbladet, 
och sina 20 år i Go’Kväll.

JAN MOSANDER
JOURNALIST & FÖRFATTARE
Författaren och journalisten Jan 
Mosander började sin journalistiska 
bana 1966 och var utrikes-
korrespondent i Tyskland under såväl 
70- som 90-talet, under både det 
delade och det enade Tyskland. Jan 
Mosander har även tilldelats Stora 
Journalistpriset. Hans bok ”Berlin – 
med en vägledning till det 
kommunistiska och nazistiska Berlin” 
gavs ut i nyutgåva år 2015.

LI PAMP 
KONST- OCH DESIGNHISTORIKER
Li Pamp har lång erfarenhet från 
antikbranschen. För den stora 
publiken känns hon igen från SVT 
där hon programleder ”Antik-
magasinet”

 Våra ciceroner
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Med M/S Juno längs Göta kanal



Klassisk Kanalresa
Med M/S Juno längs Göta kanal
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Resfakta Pris från

DATUM 16/8 13 995 kr 
AVRESA Skeppsbrokajen 103, Stockholm  
RESLÄNGD 4 dagar
FARTYG M/S Juno 

ALLT DETTA INGÅR I PRISET
• Del i utsides 2-bäddshytt på huvuddäck (däck C)
• Kryssning och utflykter enligt program 
• Tågresa 2:a klass från Göteborg till hemorten
• Helpension från lunch dag 1 till lunch dag 4 (ej 
dryck till lunch/middag) 
• Kryssningsvärd 

TILLVAL/PERSON
Utsides 2-bäddshytt däck B  3 280 kr
Utsides 2-bäddshytt däck A  7 280 kr
Hytt för eget bruk huvuddäck däck C 5 000 kr

FARTYGETS HYTTER är charmiga, men små. 
Storleksmässigt kan hytterna jämföras med en 
sovkupé på tåget. De är utrustade med vånings-
sängar och handfat. Hytterna saknar privat toalett 
och dusch. Istället har fartyget gemensamma 
duschar och toaletter på samtliga däck. Dessa 
ligger i nära anslutning till hytterna.

MÅLTIDER: Matupplevelsen är en stor del av 
resan. Kökspersonalen är mycket professionell, 
men deras utrymmen och möjligheter ombord är 
begränsade, därför serveras en fast meny till 
såväl lunch som middag – två rätter till lunch och 
tre rätter till middag. Varje morgon (utom första 
dagen) kan ni avnjuta fartygets frukostbuffé.

FUNKTIONSHINDER: M/S Juno är k-märkt och 
charmigt, men gammalt, vilket innebär att 
trösklarna är höga och trapporna branta. 
Dessutom sker de flesta utfärder till fots. 

Fartygsinfo på sid 35. Däcksplaner på vår hemsida.

 

BILDER
1. M/S Juno. 1. M/S Juno slussar.

Göta kanal  Kanalkryssning

Dag 1. Stockholm, Skeppsbrokajen
När du kliver ombord på M/S Juno blir du en 
del av en annan värld. Stress och måsten lämnas 
kvar i land och du kan gå ner i varv medan 
båten lägger ut och sedan glider fram i majes-
tätiskt lugn. M/S Juno är ett charmerande litet 
fartyg med 29 hytter, salong och matsal. Från 
det övertäckta akterdäcket är utsikten fin över 
de vackra omgivningarna. Fartyget är k-märkt, 
vilket innebär att hon av Statens maritima 
museer anses ha ett kulturhistoriskt värde. 

Vår klassiska kanalkryssning avgår från 
Skeppsbrokajen i Gamla Stan. Via Hammarby 
sluss tar vi oss från Saltsjön ut i Mälaren och 
vid lunchtid passerar vi slussen i Södertälje 
som med sina 135 meter är Nordens största. 

Vi kryssar genom Sörmlands och St. Annas 
skärgård mot idyllen Trosa där vi gör ett uppe-
håll under eftermiddagen. 

Dag 2. Söderköping – Motala
Kryssningen bjuder på njutningsfyllda upp-
levelser där vägen är viktigare än målet. Vi 
lägger till på historiskt och kulturellt intressanta 
platser längs den vackra vattenvägen. Om du 
vill är du välkommen att följa med på en guidad 
tur i land. Men kanske föredrar du hellre att 
njuta av en drink på bryggdäck och bara blicka 
ut över ett sommarfagert Sverige. 

Strax före Söderköping börjar Göta kanal 
och här invigdes kanalen under pompa och 
ståt den 26 september 1832 i närvaro av 
kung Karl XIV Johan. Den idylliska staden 
Söderköping grundades i början av 1200-talet 
och har en lång och intressant historia som 
kurort.

Via sjön Asplången når vi Norsholms sluss, 
som reglerar nivån i Roxen. Här korsar kanalen 
järnvägslinjen mellan Stockholm och Malmö. 
Carl Johans slusstrappa i Berg är med sina sju 
sammankopplade slussar kanalens längsta. 
Slusstrappan lyfter båten 18,8 meter mellan 
Roxen och Bergs gästhamn. 

Tillsammans med båtens kryssningsvärd 
promenerar vi till Vreta klosterruin och kyrkan. 
Vreta kloster var Sveriges första nunnekloster 
och daterar från ca år 1100. Den bevarade 
kyrkan är en av vårt lands mest intressanta 
med många vackra medeltida klenoder. I det 

idylliska kanalsamhället Borensberg finns en 
handmanövrerad sluss. Strax innan slussen 
passerar vi det välkända Göta Hotell, byggt 
1908.

M/S Juno glider sakta fram över sjön Boren, 
och vi ankommer till Motala där vi lägger till för 
natten. Motala ritades av Baltzar von Platen 
och brukar kallas ”Göta kanals huvudstad”. 

Dag 3. Från Vättern mot Vänern
Vi lämnar Motala tidigt på morgonen och stävar 
ut på Vättern, Sveriges näst största sjö. I 
Karlsborg besöker vi fästningen som byggdes 
1819-1909 på initiativ av Baltzar von Platen. 
Tanken var att fästningen vid krig skulle fungera 
som rikets reservhuvudstad dit kungafamilj, 
regering, guldreserv och kronjuveler skulle 
kunna flyttas till säkerhet. Vi får en intressant 
guidning av fästningen och den vackra 
Garnisonskyrkan.

Nästa anhalt är Forsvik som har kanalens 
äldsta sluss från 1813. Den imponerande 
järnbron är från samma år. Genom två av 
kanalens smalaste passager styr vi ut på sjön 
Viken.

I Töreboda korsas kanalen av järnvägen 
mellan Göteborg och Stockholm. Här presenterar 
man även stolt Lina, Sveriges minsta färja, som 
trafikerar Göta kanal på tvären.

Vid Sjötorp, Göta kanals port till Vänern, 
passerar vi under kvällen åtta slussar och en 
välbevarad äldre varvsmiljö. I hamnmagasinet 
finns Sjötorps Kanalmuseum som vi besöker. 
Vid midnatt kryssar vi in på Vänern, Sveriges 
största och Europas tredje största sjö efter 
Ladoga och Onega i Ryssland.

Dag 4. Vänersborg – Göteborg 
En kanalkryssning är en drömresa för många 
och en upplevelse för livet. När vi strax efter 
Vänersborg går igenom slussen 
Brinkebergskulle, och senare den imponerande 
slusstrappan vid Trollhättan, så närmar vi oss 
Göteborg. 

Vi färdas längs Göta älv och vår kryssning 
avslutas vid Packhuskajen 10 i Göteborg på 
eftermiddagen. Efter en kort promenad till 
Centralstationen påbörjar vi vår resa med 
tåg tillbaka till Stockholm.

Det finns resor som man drömmer om att göra. Som att 
sakta glida fram på Göta kanal och bara njuta av 
vyerna, stämningen och maten ombord. Gör drömmen 
till verklighet! Följ med på en kryssning med 
charmerande M/S Juno, världens äldsta passagerar-
fartyg, hela vägen från Stockholm till Göteborg.  
En njutningsfull upplevelse där vägen är viktigare än 
målet.

Stockholm

Göteborg

Söderköping

Töreboda

Sver ige

Tyskland

Danmark

Norge

MotalaVänersborg



Dourofloden
Världsarv, vinho verde och portvin – från Porto till Spanien

Utflykts-
paket  
ingår!



Resfakta Pris från

DATUM 17/5, 26/10 22 495 kr 
AVRESA Stockholm och Köpenhamn
RESLÄND 8 dagar
FARTYG  M/S Infante don Henrique ****

ALLT DETTA INGÅR I PRISET
• Flyg till Porto t/r  
• Transfer t/r  
• Del i utsides 2-bäddshytt på huvuddäck 
• Kryssning och utflykter enligt program 
• Välkomstcocktail  
• Helpension ombord från middag dag 1 till  
frukost dag 8  
• Dryckespaket: bordsvin/öl/vatten till måltider 
samt drycker i baren enligt separat lista 
• Vinprovning  
• Underhållning och aktiviteter ombord  
• Lokala auktoriserade engelsktalande guider 
• Grand Tours färdledare

TILLVAL/PERSON
Utsides 2-bäddshytt på mellandäck 1 500 kr
Utsides 2-bäddshytt på övre däck 1 800 kr
Utsides hytt för eget bruk, huvuddäck 4 900 kr
Avbeställnings- och reseförsäkring.
Obligatorisk serviceavgift ombord tillkommer.
 
Fartygsinfo på sid 35. Däcksplaner på vår hemsida.

BILDER
1. Dal längs Dourofloden. 2. Vinhuset Mateus.   
4. M/S Infante don Henrique ****. 5. Salamanca, Spanien.

Douro  Flodkryssningar

Dag 1. Flyg till Porto, Portugal  
Efter ankomst till Porto möter buss för transfer 
till kryssningsfartyget. Incheckning och väl-
komstmiddag följt av en kvällsutflykt i Porto. Vi 
ser stadens gamla delar och en av världens 
vackraste järnvägsstationer, Sao Bento, med 
sina väggar dekorerade i blå och vita kakel-
plattor med historiska motiv. Vårt fartyg ligger i 
Porto över natten.

Dag 2. Porto 
Porto är Portugals viktigaste hamnstad, men 
framförallt är Porto en vacker medeltida stad. 
Den portugisiske prinsen Henrik Sjöfararen, 
som stöttade landets första upptäcktsfärder, 
föddes här i Porto år 1394. Det är här i Porto 
som Dourofloden möter Atlanten, efter sin 
nära 900 km långa väg från källan i nord-
västra Spanien. Porto har gett namn åt såväl 
landet som det världsberömda vinet, som 
framställts i Dourodalen i tvåtusen år. 
Förmiddagens rundtur går utmed genuin 
medeltida bebyggelse, över den klassiska järn-
bron från 1886 och vidare längs kusten och 
dess fashionabla hus. Vi gör ett besök i valven 
hos en av Portos många välrenommerade vin-
källare för portvinsprovning.

Dag 3. Porto – Régua  
Förmiddagens utflykt går till Guimarães, en av 
Portugals viktigaste historiska städer. Man anser 
att nationen Portugal har sin vagga här, då 
landets förste kung, Alfonso I, som föddes i 
Guimarães, proklamerade Portugals oberoende 
av Kastilien år 1143. Denna charmerande 
gamla stad är upptagen på Unescos lista över 
världsarv, och lockar med vindlande gränder 
och pampiga palats. Vår kryssning går under 
eftermiddagen uppför floden Douro, som tidigare 
nyttjades som transportväg av tunnor med vin 
på speciella båtar, så kallade rabelobåtar, mot 
Régua. Trots att staden bara har 17 000 
invånare är det den största längs Dourodalen.

Dag 4. Régua – Pinhão – Vega terron 
Från Régua görs under förmidagen en buss-
utflykt till det välkända vinho verde-området. 
Här besöks vinhuset Mateus, som med sin 
kameliablommande trädgård och sitt pråliga 
barockpalats ser ut som ett Versailles i miniatyr. 

Du får en inblick i Douroregionens natur och 
kultur, vars självklara identitet kretsar kring 
vindruvor och den mödosamma vinframställ-
ningen. Kryssningen fortsätter mot den spanska 
gränsstaden Vega de Terón, genom ett vackert 
landskap där du kan njuta av vyerna över 
branta oliv- och vinodlingar. 

Dag 5. Salamanca 
En utflykt med buss från Vega de Terón till den 
charmerande och världsarvsskyddade spanska 
staden Salamanca. Under medeltiden hade 
Salamanca två av Europas främsta och mest 
ansedda universitet. Än idag anses universitetet i 
Salamanca, grundat redan på 1200-talet, vara 
ett av Europas främsta forskningscenter. En 
annan historiskt intressant byggnad är tvilling-
katedralen. Tid att flanera längs eleganta arkader 
och gyllene bågar vid Plaza Mayor, Spaniens 
vackraste torg. Fartyget har under dagen för-
flyttat sig västerut, mot staden Barca d’Alva.

Dag 6. Barca d’alva – Ferradosa – Pinhão 
Vi beger mot Ferradosa i hjärtat av portvins-
regionen. Dourodalen är ett av de äldsta 
avgränsade vindistrikten i världen, skapat i 
mitten av 1700-talet av Marquis de Pontal. 
Vingårdarna här var dessutom de första som 
fick den statligt kontrollerade ursprungsbeteck-
ningen av en särskild portvinsmyndighet. 

Här odlas mestadels röda druvor och tack 
vare ett perfekt klimat och den skifferrika jor-
den, får portvinerna en karaktäristisk sötma. 
Dagens utflykt ägnas åt Portugals viktigaste 
vindistrikt, dess betagande vyer. 

Galamiddag ombord. Fartyget ligger vid kaj 
över natten.

Dag 7. Pinhão – Porto
Lamego betraktas som en av de historiskt sett 
mest betydelsefulla städerna i Dourodalen. 
Under dagens utflykt ser vi stadens centrala 
delar, katedralen från 1100-talet och kyrkan 
Nossa Senhora dos Remédios. Under efter-
middagen stävar fartyget stilla mot 
Douroflodens mynning och Porto.

Dag 8. Hemresa
Frukost ombord. Utcheckning och transfer till 
flygplatsen för hemresa.

En resa in i hjärtat av Portugals portvinsregion! Douro 
betraktas som en av Europas vackraste floder och är 
den tredje längsta på Iberiska halvön, efter Tejo och 
Ebro. Floden slingrar sig förbi olivlundar, terrasserade 
vinodlingar och medeltida bergsbyar. Här finns världens 
äldsta vinområde med ”appellation contrôlée” 
(garanterat ursprung). Därför är Dourodalen 
upptecknad på världsarvslistan. 

Porto

Ferradosa

Régua

SpanienPor tugal

Barca d’Alva

Pinhão

Salamanca

Vega de Terón

Lissabon
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Blommande Holland
Tulpaner, kvarnar och Vincent van Gogh 

Utflykts-
paket  
ingår!



Utflykts-
paket  
ingår!

Resfakta Pris från

DATUM 17/4 13 995 kr
AVRESA Stockholm
RESLÄNGD 6 dagar
FARTYG M/S Leonora

ALLT DETTA INGÅR I PRISET
• Flyg till Amsterdam t/r  
• Transfer t/r  
• Del i utsides 2-bäddshytt på huvuddäck 
• Kryssning och  utflykter enligt program 
• Helpension ombord från middag dag 1 till  
frukost dag 6 (exkl. dryck)  
• Underhållning och aktiviteter ombord  
• Lokala auktoriserade guider  
• Grand Tours färdledare

TILLVAL/PERSON
Utsides 2-bäddshytt på mellandäck 1 300 kr
Utsides 2-bäddshytt på övre däck 1 900 kr
Utsideshytt för eget bruk huvuddäck 3 400 kr
Avbeställnings- och reseförsäkring.
Obligatorisk serviceavgift ombord tillkommer.

TILLVAL DRYCKESPAKET
1. Husets vin, öl, vatten till måltider, 2 glas  550 kr
2. Husets vin, öl, vatten kl. 11–23 950 kr

Fartygsinfo på sid 35. Däcksplaner på vår hemsida.
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Dag 1. Flyg till Amsterdam
Efter ankomst till Amsterdams flygplats inleder 
vi vår resa med buss mot Hortus Botanicus 
som är en av världens äldsta botaniska 
trädgårdar. Här finns över 4000 olika växtarter 
i trädgården och växthusen. Hortus Botanicus 
ligger inne i centrala Amsterdam, men bakom 
de 300 år gamla grindarna öppnar sig en ny 
värld. Vi fortsätter sen vår resa mot Zaandam, 
strax norr om Amsterdam där vårt komfortabla 
fartyg ligger vid kaj. 

Efter att vi installerat oss ombord, hälsar 
kryssningschefen oss välkomna med en cocktail 
och vi ges tillfälle att bekanta oss med fartyget 
och dess besättning före middagen.

Dag 2. Zaandam–Wijk bij Duurstede  
Dagen inleds med att vi besöker Afsluitdijk, 
den mäktiga och breda vall som skiljer 
Nordsjön från insjön IJsselmeer. Vi fortsätter 
vår utflykt med att besöka det pittoreska 
friluftsmuseet Zaanse Schans, med sina 
typiska väderkvarnar och historiska 
byggnader. Här får besökaren en bild av hur 
Nederländerna såg ut för fyra hundra år 
sedan. Längs små idylliska holländska vägar 
återvänder vi med bussen till Wijk bij Duurstede, 
där vårt komfortabla fartyg ligger vid kaj. 

Dag 3. Wijk bij Duurstede–Arnhem
Wijk bij Duurstede har ett förflutet från 
vikingatiden. Idag är Wijk bij Duurstede en 
livlig liten stad, vars historiska centrum med 
konstgallerier och butiker lockar besökare från 
hela världen. I staden Aalsmeer finns världens 
största blomsterauktion. Här säljs årligen mer 
än 3,5 miljarder snittblommor och krukväxter. 

Dagen fortsätter i blommornas tecken, då vi 
besöker den praktfulla, världsberömda 
blomsterparken Keukenhof, belägen utanför 
staden Lisse. I april är parken som vackrast! 
Namnet betyder köksträdgård och detta är en 
av de mest strålande blomsterträdgårdarna i 
världen, anlagd 1949 och omfattar drygt sju 
miljoner lökväxter. 

 

Dagens lunch består av medhavd picknick. 
Under eftermiddagen återkommer vi till 
fartyget för kaffe. Middag ombord och 
avsegling mot Arnhem under kvällen.
 
Dag 4. Arnhem–Nijmegen 
Dagens höjdpunkt är besöket i Hoge Veluwe, 
Nederländernas största naturreservat, som är 
hemvist för tusentals sällsynta växter. Inom 
parken ligger Kröller-Müller Museum med 
verk av storheter som Picasso och Gauguin. 
Men framförallt innehåller muséet 250 
målningar av Vincent van Gogh, bland andra 
”Kaféterrass på natten”, vilket gör samlingen 
till den näst största i världen efter Van Gogh-
museet i Amsterdam. 

Museet har sitt namn efter konstsamlaren 
Helene Kröller-Müller, som var en av de 
första som började samla verk av Vincent 
Van Gogh. Hon donerade på trettiotalet hela 
sin samling till den nederländska staten. På 
kvällen dukas det upp till cocktail och 
galamiddag.

Dag 5. Nijmegen–Amsterdam 
Tidigt på morgonen påbörjas kryssningen 
mot Amsterdam dit fartyget ankommer vid 
lunchtid. Hela dagen ägnas åt denna pitto-
reska storstad som bjuder på småstads-
atmosfär, kanaler, promenadvägar, folkliv 
och kultur.

Amsterdam får upplevas under såväl en 
kanaltur som en guidad promenad bland 
stadens smultronställen. Om du vill, kan du 
följa med vår färdledare på en promenad till 
Begijnhof, ett kloster i centrala Amsterdam. 
Beguiner var en del av en andlig rörelse 
från 1300-talet som i frivillig fattigdom 
vårdade fattiga och sjuka. 

Eftermiddagen  
är ledig för egna strövtåg i staden.

Dag 6. Amsterdam
Efter frukost lämnar vi fartyget och 
påbörjar vår hemresa med flyg.

Följ med på en vacker kryssning i Holland, där vi möter 
våren tillsammans med Karin Blomkvist-Paegelow, en 
av Grand Tours mest rutinerade reseledare! Ombord på 
fyrstjärniga MS Leonora njuter vi av bekväma hytter, 
god mat och utmärkt service. Vi får uppleva den 
prunkande Keukenhofparken kombinerat med utvalda 
smultronställen och den främsta holländska konsten 
på Kröller-Müllermuseet.

BILDER
1. Amsterdams kanaler. 2. Zaanse Schans i Zaandam. 
4. Stroopwafel, holländsk sirapsvåffla. 5. M/S Leonora.

Holland

Kröller-Müller
Arnhem

Nijmegen

Hortus Bulborum
Zaanse Schans

Zaandam

Keukenhof

Wijk bij Duurstede

Tyskland

Belgien

Amsterdam

Hollands kanaler  Flodkryssningar



Amsterdam till 
Strasbourg
Kryssning från Holland via Tyskland till Frankrike
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Dag 1. Flyg till Amsterdam
Vid ankomsten till Amsterdams flygplats väntar 
buss för transfer till vårt fartyg M/S Leonora. 
Efter det att vi installerat oss i våra bekväma 
hytter, väntar kryssningens första middag 
ombord. Fartyget ligger i hamn över natten. 

Dag 2. Amsterdam – Köln
Redan efter frukost ger vi oss ut på en 
kryssning längs Amsterdams kanaler för att 
från vattnet uppleva den charmiga stadens 
arkitektur, vackra torg och måleriska hus.Efter 
lunch påbörjar vi kryssningen längs Rhen, 
söderut mot Köln. Redan under romartiden 
utgjorde Rhen en av Europas längsta och mest 
betydelsefulla floder, med sin strategiska 
sträckning från Bodensjön ut till Nordsjön.  

Dag 3. Köln – Rüdesheim 
Under eftermiddagen ankommer vi till Köln. 
Denna historiska stad breder ut sig på båda 
sidor av floden. Vi gör en gemensam 
promenad i staden, som varit en viktig 
knutpunkt allt sedan antiken, då Köln även 
fick sitt namn. Under medeltiden var Köln en 
av Europas största städer och en viktig 
vallfärdsort då reliker av de Tre vise männen 
sades vara begravda här. Under andra 
världskrigets bombningar förstördes stadens 
gamla kvarter, men mycket har nogsamt 
återuppbyggts, däribland delar av stadens 
antika mur. Den mäktiga Kölnerdomen, med 
sina 157 meter höga torn, är rankad som en 
av Tysklands viktigaste attraktioner.

Dag 4. Rüdesheim 
Under förmiddagens kryssning njuter vi av 
de romantiska vyerna kring den 
mytomspunna Loreleiklippan innan vi 
ankommer till Rhenvinernas gemytliga 
huvudstad Rüdesheim. Vi tar oss med buss 
och linbana upp till minnesmonumentet 
Germania och utsiktsplatsen på Niederwald 
Denkmal. Därefter tar vi en promenad längs 
den livliga gågatan Drosselgasse. Passa på 
att prova det berömda ”Rüdesheimer 
kaffee”, en kaffedrink med brandy 
(Weinbrand) toppad med vispgrädde. 
Middag ombord. Fartyget ligger vi kaj över 
natten, så det finns möjlighet göra ett nytt 
besök i Rüdesheim även under kvällen. 

Dag 5. Rüdesheim – Mannheim med 
Heidelberg
Tidigt på morgonen avseglar vi mot 
Mannheim, dit vi ankommer vid lunchtid. 
Mannheim är en viktig universitetsstad, vilket 
sätter sin prägel på gatulivet. Staden är känd 
för sina många grönområden samt sitt 
imponerande barockslott med anor från 
1700-talet. 

Mannheim ligger vid floden Neckars utflöde 
i Rhen och i de vackra floddalarna produceras 
några av landets bästa viner. Söder om 
Mannheim ligger Heidelberg, ansedd som 
Tysklands mest romantiska stad. Definitivt är 
Heidelberg en av Tysklands vackraste städer 
med sevärdheter som berget Königstuhl, den 
imponerande gamla bron Alte Brücke och en 
gammal innerstad med charmiga villor och 
vackra palats. Heidelberg är dessutom vår 
drottning Silvias födelsestad.  

Dag 6.Mannheim – Strasbourg  
Efter Nederländerna och Tyskland ankommer 
vi nu till kryssningens tredje land, Frankrike. 
Strasbourg är en gammal stad med anor från 
romartiden. Staden har omväxlande varit 
under såväl franskt som tyskt herradöme, 
men är nu snarare en symbol för försoningen 
mellan Frankrike och Tyskland och därmed 
för freden i Europa. Strasbourg kallas ofta för 
Europas huvudstad och här finns flera av 
EU:s institutioner, som Europaparlamentet 
där ledamöterna samlas fyra dagar i 
månaden för att debattera. Med buss gör vi 
ett besök i ”Petite France” – stadens centrala 
och historiska centrum med kanaler och 
välbevarade korsvirkeshus. 

Dag 7. Strasbourg och Route du vin
En av resans höjdpunkter är Route du vin, där 
vi reser genom den franska landsbygden, 
genom pittoreska byar och vinfält. Eftersom vi 
befinner oss i Alsace, gör vi självklart ett besök 
på en vingård där vi får prova några av de 
berömda Alsacevinerna. Åter till fartyget för 
lunch ombord. Därefter är dagen fri för egna 
strövtåg i den vackra staden Strasbourg.

Dag 8. Hemresa
Efter frukost är det dags att lämna fartyget. 
Transfer till flygplatsen för flyg hem. 

Resfakta Pris från

DATUM 27/4 18 995 kr
AVRESA Stockholm och Köpenhamn
RESLÄNGD 8 dagar
FARTYG  M/S Leonora

ALLT DETTA INGÅR I PRISET
• Flyg till Amsterdam och hem från Strasbourg 
• Transfer t/r  
• Del i utsides 2-bäddshytt på huvuddäck 
• Kryssning och utflykter enligt program 
• Helpension ombord från middag dag  
1 till frukost dag 8 (exkl. dryck)  
• Underhållning och aktiviteter ombord  
• Lokala auktoriserade guider  
• Grand Tours färdledare

TILLVAL/PERSON
Utsides 2-bäddshytt på mellandäck 1 500 kr 
Utsides 2-bäddshytt på övre däck 2 400 kr 
Utsideshytt för eget bruk huvuddäck 4 700 kr 
Avbeställnings- och reseförsäkring.
Obligatorisk serviceavgift ombord tillkommer.

TILLVAL DRYCKESPAKET
1. Husets vin, öl, vatten till måltider, 2 glas 900 kr
2. Husets vin, öl, vatten kl. 11–23 1 400 kr

Fartygsinfo på sid 35. Däcksplaner på vår hemsida.
 

Amsterdams kanaler och småskaliga charm lockar 
årligen många besökare och Tysklands vackra floddalar 
är en attraktion i sig. På vår nya kryssning genom tre 
länder upplever vi en spännande blandning av 
landsbygd och stad, av gammalt och nytt. Njut ett gott 
vin i någon av Rüdesheims vinstugor eller ett glas kall öl  
i en ölstuga i Köln. På den här resan finns något för alla.

Frankrike

Schweiz

Belgien

Nordsjön

Luxemburg

Holland

Arnheim

Mannheim

Strasbourg

Köln

Amsterdam

Tyskland

Berlin

Rhen  Flodkryssningar

BILDER
1. Köln. 2. Amsterdam. 3. Korsvirkeshus i 
Strasbourg. 4. Heidelberg. 5. M/S Leonora.



 Rhen & Mosel
Två av Europas vackraste floddalar 

Utflykts-
paket  
ingår!



Dag 1. Flyg till Frankfurt
Ankomst till Frankfurts flygplats. Buss till 
Koblenz och ombordstigning på fartyget M/S 
Leonora. Välkomstdrink och middag.

Dag 2. Koblenz – Zell – Traben Trarbach 
Mosel slingrar sig fram genom väldoftande 
vindalar. Resans första strandhugg är korsvirkes-
staden Zell, känt för vinet ”Schwarze Katz”. Efter 
lunch ombord gör vi en bussutflykt till Machern, 
ett tidigare benediktinerkloster från år 1084. 
Under dagen besöks även en vingård för 
provsmakning av de utsökta viner som odlas i 
Moseldalen. Därefter fortsätter resan mot 
tvillingstaden Traben Trarbach.

Dag 3. Traben Trarbach – Mehring/Trier
Fartyget sätter kurs mot Mehring, beläget nära 
den franska gränsen. I flera av byns källarvalv 
erbjuds provsmakning av Rieslingviner från  
de närliggande gårdarna. Vi besöker Tysklands 
äldsta stad Trier, grundad av kejsare Augustus  
år 16 f.Kr. Här finns flera berömda monument, 
varav hela nio stycken återfinns på Unescos 
världsarvslista. Mest känt är Porta Nigra, Svarta 
porten. Från utkiksplatsen på Petrusberget, 
erbjuds en fantastisk utsikt över det böljande 
landskapet. 

Dag 4. Mehring – Bernkastel Kues 
På förmiddagen väntar en härlig seglats, då 
fartyget fortsätter nedströms till vinstaden 
Bernkastel Kues, belägen på bägge sidor om 
Mosel. Nedanför den imponerande ruinen av 
riddarborgen Landshut, inbjuder staden till  
en promenad genom sina unika kvarter av 
medeltida korsvirkeshus varav det äldsta 
”Spitzhäuschen” är från år 1416. 

Moseldalen har sedan romartiden varit ett av 
Tysklands främsta vindistrikt. Överallt längs 
floden odlas vindruvor för framställning av 
främst vita, fruktiga Rieslingviner. Druv stockarna 
odlas på skifferjord, som magasinerar solvärmen 
året om för att återge värme åt stockarna under 
den korta tiden mellan  blomning och skörd. 
Detta ger vinet dess karaktäristiska friskhet  
med smak av citrus, aprikos och äpple. 

Dag 5. Bernkastel Kues – Cochem 
Tidigt på morgonen kryssar vi vidare mot 
Cochem som anlöps efter att fartyget har 
passerat fyra slussar. Den pittoreska staden 
lockar många besökare med sina smala  
gränder, medeltida torg, nogsamt restaurerade 
kors virkeshus med traditionella skiffertak och  
inte minst den praktfulla borgen Cochem 
Reichsburg, som från sin höjd tronar över 
 staden. Intresserade har möjlighet att 
promenera cirka 20 minuter upp till borgen, 
som är ett av Moseldalens allra vackraste slott.

Dag 6. Cochem – Rüdesheim 
Kryssningsfartyget följer den bördiga Mosel-
dalens flodbågar och seglar via Deutsches Eck, 
flodens smalaste del, in på Rhen. Njut av de 
romantiska vyerna kring den mytomspunna 
Loreleiklippan innan ankomst till Rhenvinernas 
gemytliga huvudstad Rüdesheim. 

Flanera längs den livliga gågatan 
Drosselgasse och passa på att prova det 
berömda ”Rüdesheimer kaffee”, en kaffedrink 
med brandy (Weinbrand) toppad med 
vispgrädde. Vi tar oss med  linbana upp till 
minnes monumentet Germania och utsikts-
platsen på Niederwald Denkmal. Dagen avslutas 
med en vinprovning.

Dag 7. Rüdesheim–Koblenz 
Från Rüdesheim återvänder vi till en av 
Tysklands äldsta och vackraste städer, Koblenz. 
Kyssningen går utmed ett idylliskt naturskönt 
avsnitt av floden Rhen, skyddat av Unesco som 
världsarv.

Dag 8. Hemresa 
Frukost ombord. Utcheckning och hemresa.
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Rhen & Mosel  Flodkryssningar

Kryssningen går genom vindlande dalgångar där riddar-
borgar, böljande vinfält och pittoreska kors virkesbyar 
avlöser varandra. Koppla av på soldäck och njut av 
färden genom Moseldalens vinlandskap, vilket ger  
dig tillfällen att provsmaka de viner som odlas här.  
På dagliga utflykter kan du utforska orterna längs två  
av Europas allra vackraste floddalar. Resfakta Pris från

DATUM 28/8, 25/9 18  790 kr
AVRESA Stockholm och Köpenhamn (på förfrågan)
RESLÄNGD 8 dagar
FARTYG M/S Leonora

ALLT DETTA INGÅR I PRISET
• Flyg till Frankfurt t/r
• Transfer t/r 
• Del i utsides 2-bäddshytt på huvuddäck 
• Kryssning och utflykter enligt program 
• Vinprovning 
• Helpension ombord från middag dag 1 till 
frukost dag 8 (exkl. dryck) 
• Under hållning och aktiviteter ombord 
• Lokala auktoriserade guider 
• Grand Tours färdledare

TILLVAL PER PERSON
Utsides 2-bäddshytt på mellandäck 1 900 kr
Utsides 2-bäddshytt på övre däck 2 500 kr
Utsides hytt för eget bruk huvuddäck 4 500 kr
Avbeställnings- och reseförsäkring.
Obligatorisk serviceavgift ombord tillkommer.

TILLVAL DRYCKESPAKET
1. Husets vin, öl, vatten till måltider, 2 glas 900 kr
2. Husets vin, öl, vatten kl. 11–23 1 500 kr

Fartygsinfo på sid 35. Däcksplaner på vår hemsida. 

Frankr ike

Zell

Rüdesheim
Cochem

BernkastelMehring/Trier

Traben Trarbach
Koblenz Frankfurt

Tyskland

Berlin

BILDER
1. Moselflodens vinodlingar. 3. Bernkastel-Kues. 
5. M/S Leonora.

23/10 följ med på en flodkryssning på Mosel med 
äkta paret Ingalill och Jan Mosander. Ingalill Mosander 
är kanske mest känd för sina boktips i SVT:s program 
Go’Kväll. Jan Mosander var utrikeskorrespondent i 
Tyskland under såväl 70- som 90-talet. Under 
kryssningen håller paret Mosander fyra intressanta 
samtal kring litteratur och händelser under deras 
långa karriärer som journalister. Pris från 21 890 kr. 
Se grandtours.se för mer information.



Klassiska Donau
Genom sju länder och fem europeiska huvudstäder
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Dag 1. Flyg till Wien, Österrike
Buss till kryssningsfartyget som ligger förtöjt 
vid Donaus västra flodbank. Välkomstdrink 
och presentation av kapten och besättning.

Dag 2. Wien 
Österrikes huvudstad visar upp en enastående 
arkitektonisk variation med inslag från många 
epoker. Under en stadsrundtur får du se 
mycket av det som gjort Wien så berömt, det 
spektakulära Hundertwasserhaus, Pratern, 
paradgatan Ringen med sina mäktiga byggnader 
såsom Operan, Hofburg, Parla mentet och S:t 
Stefanskyrkan. 

En eftermiddags utflykt till kejsarnas magni-
fika sommar slott Schönbrunn och kvällsevene-
manget Wienerklassiker av välkända komposi-
törer erbjuds som tillval.

Dag 3. Bratislava, Slovakien 
I den charmiga slovakiska huvudstaden lägger 
fartyget till precis nedanför Esterháziho 
Palace. Här väntar en trevlig sightseeingtur 
med ett litet stadståg till gamla stans livfulla 
kullerstens gränder och vidare upp till det 
medeltida  slottet, med strålande utsikt över 
staden. 

På eftermiddagen avsmakar vi några av 
fartygets goda viner ombord. Mot kvällen 
slussar vi genom Gabcikovokanalen, en 20 
sjömil lång kanal som uppfördes i början av 
1990-talet. 

Dag 4. Budapest, Ungern
Även i Ungerns vackra huvudstad Budapest 
ligger vi centralt förtöjda, med utsikt över 
 järnbron Szabadsag. Dagens sightseeingtur 
bjuder på imponerande vyer över parlamentet, 
Stefanskyrkan, slottet, operan och de många 
broarna över Donau. 

På kvällen kan du mot tillägg avnjuta en 
folkloreshow.

Dag 5. Budapest
Dagen är fri för egna strövtåg och kulinariska 
stunder i den gyllene staden. Alternativt följer 
du med på en tillvalsutflykt till kulturstaden 
Szentendre med sina pittoreska gränder och 
gamla byggnader. Här kan du handla konst-
hantverk. På eftermiddagen har du fri tid i 
Budapest.

Dag 6. Budapest–Mohács
Fartyget stävar fram i det bördiga ungerska 
låglandet för att senare lägga till i Mohács. 
Bussutflykt till konstnärernas stad Pécs, som 
är känd för sina många gallerier, museer och 
för framställningen av Zsolnayporslinet. Rund-
turen i staden inkluderar besök i den över 
1 000 år gamla katedralen.

Dag 7. Vukovar, Kroatien – Novi Sad, Serbien
Förmiddagen tillbringas i historiska Vukovar, 
Kroatiens viktigaste hamnstad längs Donau. 
Gemensam rundvandring bland vackra barock-
byggnader, så som ortodoxa kyrkan och slottet 
Eltz. Vid lunch går kryssningen vidare till den 
serbiska universitetsstaden Novi Sad där vi 
gör en  guidad stadspromenad. 

Som tillvalsutflykt erbjuds Krushedolklostret, 
känt för sina vackra fresker. 

Dag 8. Belgrad
Efter frukost väntar en sightseeing i Balkans 
Paris – Serbiens huvudstad Belgrad. Besök 
i den äldre stadsdelen med fästningen 
Kalemegdan och den ortodoxa Sava-kyrkan 
samt prinsessan Ljubicas herrgård, stadshuset 
och regeringsbyggnaden. Vi fortsätter därefter 
ut på landsbygden för en välsmakande lunch. 
Under eftermiddagen uppträder ett folk-
danslag ombord.

Dag 9. Genom Järnporten, Rumänien
Via en sluss stävar fartyget in i den gigantiska 
Järnporten. Denna smala flodravin är en mer 
än 100 km lång uppdämning som har byggts 
av jugoslaviska och rumänska arbetare till-
sammans för att säkra flodtrafiken. Här är 
Donau upp till 80 m djup. 

Dag 10. Vidin, Bulgarien
På morgonen lägger Der Kleine Prinz till i 
den lilla staden Vidin som utforskas till fots. 
Efter en rundvandring i Bulgariens mest 
kända medeltidsfort, Baba Vida, finns det tid 
till egna strövtåg i staden. Möjlighet finns att 
följa med på en naturskön utflykt till fortet i 
Belogradchik.Kaptensmiddag på kvällen.

Dag 11. Bukarest, Rumänien
Utcheckning och buss till Rumäniens huvudstad 
Bukarest för sightseeing och därifrån hemresa.

Resfakta Pris från

DATUM 9/5, 12/6 22 695 kr
 15/4*, 8/10* 22 695 kr
* Kryssningen går från Bukarest till Wien 
Avresa Stockholm och Köpenhamn
RESLÄNGD 11 dagar
FARTYG M/S Der Kleine Prinz

ALLT DETTA INGÅR I PRISET
• Flyg till Wien och hem från Bukarest  
• Transfer t/r  
• Del i utsides 2-bäddshytt, huvuddäck  
• Kryssning och utflykter enligt program 
• Helpension från middag dag 1 till frukost dag 11 
(exkl. dryck)  
• Vinprovning ombord  
• Underhållning, levande musik varje kväll och  
aktiviteter ombord  
• Lokala auktoriserade guider  
• Grand Tours färdledare

TILLVAL/PERSON
Utsides 2-bäddshytt övre däck 1 600 kr
Utsides hytt för eget bruk huvuddäck 9 900 kr
Dryckespaket ”all inclusive” 2 800 kr
Avbeställnings- och reseförsäkring.
Obligatorisk serviceavgift ombord tillkommer.

TILLVALSUTFLYKTER
Wien: Schönbrunn 540 kr 
Wien: Konsert 660 kr
Budapest: Folklore 605 kr 
Budapest: Szentendre 320 kr
Krushedolklostret samt vinprovning 340 kr
Vidin: Belogradchik   385 kr 
Hospital in the rock   365 kr
 
Fartygsinfo på sid 35. Däcksplaner på vår hemsida.

Under denna klassiska kryssning på Europas 
mäktigaste flod besöker vi fem huvudstäder och sju  
av de tio länder som Donau passerar under sitt  
lopp. Utöver kulturella strandhugg och intressanta 
sightseeingturer i Wien, Bratislava, Budapest, Belgrad 
och Bukarest, kryssar vi genom den imponerande 
Järnporten, en av Donaus mest storslagna platser.
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Bulgar ien

Kroatien

Österr ike
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Budapest

BratislavaWien
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Serbien

Novi Sad

Donau  Flodkryssningar

BILDER
1. Bratislava, Slovakien. 2. Fiskarbastionen, Budapest.  
4. Järnporten, Donau.  5. M/S Der Kleine Prinz.



Fyra huvudstäder
Från Belgrad till Wien
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Dag 1. Flyg till Belgrad, Serbien
Efter ankomst till Serbiens huvudstad Belgrad, 
installerar vi oss på vårt familjära flodkryss-
ningsfartyg M/S Der Kleine Prinz. Under kvällen 
väntar en välkomstdrink före resans första 
middag, och vi får njuta av en uppvisning i 
serbiska folkdans. 

Dag 2. Belgrad och Novi Sad 
Förmiddagen inleds med en rundtur i Serbiens 
huvudstad Belgrad. Vi besöker stadens signum 
Kalemegdan, Europas bäst bevarade fästning, 
som tronar ovan floden Savas inlopp i Donau. 
Vi ser även den ortodoxa katedralen, 
prinsessan Ljubicas herrgård och Sankt 
Markus-kyrkan. Tid på egen hand i staden, 
varefter vi fortsätter till byn Jarak på den 
serbiska landsbygden. Här väntar en traditionell 
lunch med lokala specialiteter och här får vi 
prova några av regionens viner. 

Vi besöker klostret Krusedol, känt för sina 
vackra fresker. Vi fortsätter till Serbiens näst 
största stad, Novi Sad och gör en rundtur. 

Dag 3. Novi Sad, Serbien – Vukovar, 
Kroatien – Budapest, Ungern 
Vi lämnar Serbien och kryssar mot Vukovar i 
Kroatien. Vukovar har landets största hamn vid 
Donau. Före lunch gör vi en gemensam 
promenad i staden. Kryssningen fortsätter mot 
södra Ungern och den historiska staden Mohács. 
Under kryssningen mot Budapest, provar vi 
några traditionella ungerska viner.

Dag 4. Budapest, Ungern 
Under eftermiddagen lägger vi till i hjärtat av 
Donaus drottning, som med sina två 
kontrastrika stadsdelar, Buda och Pest är en av 
Europas vackraste huvudstäder. En sightseeing-
tur tar oss till parlamentsbyggnaden, S:t 
Stefanskyrkan, Operan och Hjältarnas torg. 
Gellerthöjden och Fiskarbastionen erbjuder 
hänförande panoramavyer över staden.

Dag 5. Budapest
Förmiddagen är ledig att upptäcka Budapest på 
egen hand. Vi har erbjuds idag två stycken 
tillvalsutflykter. På förmiddagen sker en utflykt 
till den pittoreska konstnärsstaden Szentrendre. 
Vi får en rundtur i staden med de viktigaste 
sevärdheterna. Efter det är det fri tid att strosa 
omkring i den mysiga staden och kanske 
shoppa eller ta en kaffe på något av stadens 
trevliga caféer. Åter på fartyget serveras lunch. 

På eftermiddagen kan man följa med på 
ännu en tillvalsutflykt. Vi besöker ”Hospital in 
the Rock” i Budapest. Det före detta sjukhuset, 
som ligger insprängt i klipporna under 
Slottsberget, är idag ett mycket sevärt museum. 
Grottorna sträcker sig ungefär 10 km i 
klipporna och det är spännande att få se hur 
arbetsförhållandena var där under 40 och 
50-talet. Åter till fartyget för middag.

Dag 6. Bratislava, Slovakien – Wien, 
Österrike
Efter en naturskön kryssning lägger vi efter 
lunch till i Bratislava. Under en rundtur med 
buss får vi se den slovakiska huvudstadens 
stora sevärdheter S:t Martins-kyrkan, slottet 
och Ärkebiskopspalatset. Under en promenad i 
den gamla stadsdelen ser vi Nationalteatern, 
stortorget och Mickelbron. Ombord har besätt-
ningen dukat upp till galamiddag. Vi kryssar 
under natten mot Österrikes huvudstad Wien. 

Dag 7. Wien, Österrike
Under förmiddagen gör vi en rundtur i den 
forna kejsarstaden Wien. Österrike huvudstad 
visar upp en enastående arkitektonisk 
variation med inslag från många epoker. Vi ser 
mycket av det som gjort Wien så berömt: det 
spektakulära Hundertwasserhaus, Pratern, 
paradgatan Ringen med sina mäktiga 
byggnader Operan, Hofburg, Parlamentet och 
S:t Stefans-kyrkan. 

Under eftermiddagen finns möjlighet att, 
som tillval, följa med till kejsarnas magnifika 
sommarslott Schönbrunn. Ännu en 
tillvalsutflykt finns att boka, kvällsevenemanget 
Wienklassiker, med musik av de välkända 
österrikiska kompositörerna.

Dag 8. Wien – och hemresa
Efter frukost beger vi oss mot flygplatsen för 
hemresa. 

Resfakta Pris från

DATUM 2/5, 18/8 16 995 kr
AVRESA Stockholm och Köpenhamn
RESLÄNGD 8 dagar
FARTYG M/S Der Kleine Prinz

ALLT DETTA INGÅR I PRISET
• Flyg till Belgrad/ hem från Wien
• Transfer till och från fartyget
• Del i utsides 2-bäddshytt på huvuddäck
• Kryssning inkl. utflykter enligt program
• Sightseeingturer i de fyra huvudstäderna
• Välkomstdrink
• Helpension ombord från middag dag 1 t.o.m. 
 frukost dag 8
• Kaptensmiddag ombord inkl. mousserande vin
• Underhållning ombord
• Lokala auktoriserade guider
• Grand Tours färdledare

TILLVAL/PERSON
Utsides 2-bäddshytt övre däck 700 kr
Utsides hytt för eget bruk huvuddäck 6 900 kr
Dryckespaket ”all inclusive” 1 950 kr
Avbeställnings- och reseförsäkring.
Obligatorisk serviceavgift ombord tillkommer.

TILLVALSUTFLYKTER
Wien: Schönbrunn 540 kr 
Wien: Konsert 660 kr
Budapest: Folklore 605 kr 
Budapest: Szentendre 320 kr
Hospital in the rock   365 kr
 
Fartygsinfo på sid 35. Däcksplaner på vår hemsida.

Vår Donaukryssning från Belgrad till Wien går genom 
fem länder i den europeiska historiens tecken. Vi stävar 
förbi mäktiga borgar och genom natursköna landskap 
medan strandhuggen bidrar med ståtliga byggnadsverk 
och konsthistoriska klenoder med besök i fyra vackra 
huvudstäder
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BILDER
1. Budapest, Ungern. 2. Bratislava, Slovakien. 
3. Wien, Österrike.  4. Novi Sad, Serbien. 
5. M/S Der Kleine Prinz.

Låt året 2021 avslutas med en oförglömlig 
Nyårskryssning på Donau! Under kryssningen 
besöker vi de fyra vackra huvudstäderna Belgrad, 
Budapest, Bratislava och Wien. I resans pris ingår alla 
måltider, lokala folkloreföreställningar, lantlig lunch i 
Serbien, orgelkonsert i Ungern och ett enastående 
festligt nyårsfirande.  Avresa 27/12. Pris från 17 995 kr. 
Se grandtours.se för mer information.
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Ryssland
Vackra vattenvägar mellan S:t Petersburg och Moskva
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Dag 1. Flyg till S:t Petersburg 
Vår färdledare möter för transfer till vårt fartyg. 
Incheckning och middag ombord. 

Dag 2. S:t Petersburg 
Peter den Stores stad är en av världens  vack- 
raste och liknas ofta vid Venedig, med sin 
sagolika arkitektur, uppbyggd på  fyrtiotvå öar i 
Nevaflodens delta. Palatsen och stadens alla 
broar ståtar i full glans längs kanalerna. Vi 
inleder med en bussrundtur på huvudgatan 
Nevskij Prospekt och ser Isakskatedralen, 
Amiralitetet, kryssaren Aurora samt Peter 
Paul-fästningen. 

Vidare besöks det majestätiska Vinterpalatset 
och Eremitaget med mer än tre miljoner utställ-
ningsföremål. 

Dag 3. S:t Petersburg
Dagen ger tid för egna strövtåg. Som tillval 
erbjuds en tur till staden Pusjkin med besök 
vid det ståtliga Katarina palatset.  

Dag 4. Ladoga och Mandrogi
Avsegling mot Ladoga, Europas största insjö, 
för att uppleva landsbygdens gästfrihet. Strand- 
 hugg vid staden Mandrogi, känd för sina konst- 
hantverkare. Dagen erbjuder lättsam avkopp-
ling och barbeque-lunch, om vädret tillåter.

Dag 5. Onega och Kizhi
Kryssningen fortsätter in i ryska Karelen, över 
Onegasjön som har fler än 1 300 större och 
mindre öar. Vi besöker den mest intressanta, 
Kizhi, där vi gör en promenad till friluftsmuseet 
från 1700-talet, beläget i den natursköna 
nationalparken. En av kryssningens höjdpunkter 
är besöket vid Kristi förklaringskyrka. Helt byggd 
i trä och utan en enda spik, imponerar kyrkan 
med sina 22 lökkupoler.

Dag 6. Goritsi  
Byn Goritsi är en lantlig rysk idyll där jordbruket 
fortfarande sköts för hand. När man strosar 
runt i den lilla byn och möter lokalbefolkningen, 
kan man känna hur tiden stått still sedan 
århundraden. 

Dag 7. Jaroslavl, Gyllene Ringen 
Tusenåriga handelsstaden Jaroslavl är en av 
de välkända Volgastäderna i den så kallade 
Gyllene Ringen, historiska städer i ett område 
norr om Moskva. Denna tidigare vikingastad är 
belägen vid floderna Volga och Kotorosl. Under 
vår guidade bussrundtur ser vi de världsarvs-
skyddade kvarteren. Även Jaroslavls kloster 
och den vita Eliaskyrkan besöks. Middag ombord 
med ryska specialiteter.

Dag 8. Uglich 
Inseglingen till Uglich, en av Rysslands äldsta 
och vackraste städer, är hänförande med 
stadens alla kyrktorn som sträcker sig mot 
himlen. Under en guidad stadsvandring berättas 
om Dimitri Blodskyrka och hur Ivan den för-
skräckliges son Dimitri mötte sitt öde i slutet 
av 1500-talet. Till fots besöks de forna tsarernas 
Kremlområde i Uglich. På kvällen bjuds vi in till 
kaptensmiddag.

Dag 9. Moskva sightseeing  
På Volgakanalen närmar sig fartyget huvud-
staden och vi lägger till i utkanten av centrum. 
Dagens panoramatur med buss inkluderar 
självklart Röda torget med Vasilijkatedralen, 
Lenins mausoleum, Bolsjojteatern och Kreml. 
Vi avslutar turen med att insupa vyerna från 
Vorobyovy-höjden.   

Dag 10. Moskva med Kreml   
Rysslands huvudstad Moskva grundades år 
1147 vid flodens strandbank och är landets 
politiska näste. Förmiddagen ägnas åt ryska 
maktens muromgärdade centrum Kreml, 
Moskvas hjärta, där tsarer, Sovjets ledare och 
presidenter haft sina högkvarter. Inom Kremls 
murar ryms såväl kyrkor som palats och 
museer. Som tillval kan du, som förbokat 
besöket i Livrustkammaren, se de fantastiska 
skatterna från tsartiden. Använd eftermiddagen 
till att utforska stadens smyckade tunnelbana eller 
shoppa utmed affärsgatorna Arbat och Tverskaya.

Dag 11. Hemresa 
Transfer till flygplatsen för hemresa.

Resfakta Pris från

DATUM 21/5, 18/9 19 995 kr
AVRESA Stockholm och Köpenhamn 
RESLÄNGD 11 dagar
FARTYG M/S Surikov/Rublev+

ALLT DETTA INGÅR I PRISET
• Flyg till S:t Petersburg och från Moskva 
• Transfer t/r  
• Del i utsides 2-bäddshytt på huvuddäck 
• Kryssning och utflykter enligt  program 
• Helpension från middag dag 1 till frukost dag 11 
(exkl. dryck)  
• Underhållning och aktiviteter ombord  
• Lokala auktoriserade guider  
• Grand Tours färdledare

TILLVAL/PERSON
Utsides 2-bäddshytt övre däck 1 200 kr
Utsides hytt för eget bruk huvuddäck 9 400 kr
Avbeställnings- och reseförsäkring.
Obligatorisk serviceavgift ombord tillkommer.

TILLVALSUTFLYKTER
Pusjkin och Katarinapalatset,  
förbokas hemifrån 850 kr
Livrustkammaren, förbokas hemifrån 650 kr

Visumkostnad tillkommer: 750 kr (kan förändras)
Fartygsinfo på sid 35. Däcksplaner på vår hemsida.

En klassisk flodkryssning i kontrasternas väldiga rike 
Ryssland, utmed vackra vattenvägar mellan landets två 
viktigaste metropoler S:t Petersburg och Moskva. Du får 
uppleva möten med landets mångtusenåriga historia 
och den gästfria landsbygden. De många magnifika 
strandhuggen bjuder på folklore, smyckade katedraler 
och Gyllene Ringens tusenåriga sagostäder.
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Mandrogi

S:t Petersburg

Stockholm

Kizhi
Ryssland

Östersjön

Ryska sjöar och floder  Flodkryssningar

BILDER
1. St:Petersburg. 4. Röda torget, Moskva. 5. M/S Surikov.



Rhen med Mainau 
& Glaciärexpressen
Tågresa från Sverige och kryssning från Strasbourg till Basel



Resfakta Pris från

DATUM 19/5, 7/9 21 595 kr
AVRESA Tågresan utgår från Köpenhamn med 
anslutningar från Sverige. Ange önskad avreseort 
i Sverige vid bokning. 
RESLÄNGD 7 dagar
HOTELL Centralt hotell i Hamburg 
FARTYG  
M/S La Boheme ***+, 19/5 
M/S Monet ***+, 7/9

ALLT DETTA INGÅR I PRISET
• Tåganslutning till Köpenhamn t/r 
• Tågresor med platsbiljetter till Frankrike t/r
• Transfers till och från fartyget
• Del i dubbelrum i Hamburg, 2 nätter med frukost
• Del i tvåbäddshytt på huvuddäck, 4 nätter 
• Helpension ombord på fartyget från middag dag 
2 till lunch dag 6 
• Vin, öl och vatten till måltiderna samt utvalda 
drycker i baren ombord 
• Utflykt i Strasbourg
• Utflykt till Mulhouse Museum
• Tågresa med Glaciärexpressen
• Utflykt till Rhenfallet
• Utflykt till Mainau
• Auktoriserade guider (engelska) 
• Grand Tours färdledare 

TILLVAL/PERSON
Enkelrum och enkelhytt under hela resan  6 200 kr 
Del i tvåbäddshytt på övre däck  1 700 kr
Avbeställnings- och reseförsäkring.
Obligatorisk serviceavgift ombord tillkommer.

Fartygsinfo på sid 35. Däcksplaner på vår hemsida.

 LÄS MER OM VÅRA RESOR PÅ GRANDTOURS.SE  25

Dag 1. Tåg från Sverige till Hamburg
Resan påbörjas i Sverige och med anslutande 
tåg ankommer vi under eftermiddagen till 
Köpenhamn för vidare färd mot Hamburg. Vi 
övernattar i den tyska storstaden, på hotell 
beläget nära centralstationen.

Dag 2. Hamburg till Strasbourg  
Vi återvänder till centralstationen i Hansastaden 
Hamburg och reser under förmiddagen med 
tåg genom Tyskland till Strasbourg i Frankrike. 
Resan går via Frankfurt och Mannheim och 
når under sen eftermiddag floden Rhen. 
Denna del av Rhendalen hör till de vackraste 
landskapen i Tyskland. Här kan vi njuta av 
utsikten över floden med sina romantiska byar 
och vinodlingar på sluttningarna. 

Vårt tåg ankommer till Strasbourgs pampiga 
centralstation, vars äldsta delar byggdes under 
slutet av 1800-talet. Stationen är idag 
moderniserad och klassad som ett historiskt 
monument. Under tidig kväll installerar vi oss 
på vårt kryssningsfartyg. Efter det att vi gjort 
oss hemmastadda ombord väntar 
välkomstdrink och middag. 

På programmet står en kvällstur på floden då 
vi får njuta av den franska staden Strasbourg by 
night. Vårt fartyg lämnar Alsace under natten 
och kryssar mot den tyska staden Breisach.
 
Dag 3. Breisach – Mulhouse – Basel 
Under tiden som vi äter frukost, ankommer 
fartyget till Breisach am Rhein, vackert belägen 
vid flodens östra strand. Stadsbilden domineras 
av den imponerande St. Stephans-katedralen. 
Från Breisach reser vi tillbaka in i Frankrike för 
ett besök på Musée National de l’Automobile de 
Mulhouse. Här finns världens största samling av 
lyxbilar, främst Bugatti, skapad av bröderna Hans 
och Fritz Schlumpf under mitten av 1900-talet.

Sedan 70-talet tillhör museet franska staten 
och är klassat som historiskt minnesmärke. Vi 
återvänder till Breisach och vårt fartyg och 
fortsätter därefter kryssningen mot Basel i 
Schweiz. Basel är landets tredje största stad, 
belägen vid gränsen mot Frankrike och 
Tyskland. Galamiddag ombord. 

Dag 4. Glaciärexpressen 
Legendariska Glaciärexpressen är en av värl-
dens mest berömda och möjligen vackraste 
järnvägar, och är uppsatt på Unescos lista över 
världsarv. Glaciärexpressen har fått sitt namn 
från Rhôneglaciären, som är floden Rhônes 
källa. Namnet till trots så rullar tåget sakta och 
elegant fram genom de schweiziska alperna.

Vi gör en heldagstur som startar med buss 
från fartyget, upp genom alplandskapet, till 
Andermatt i sydöstra Schweiz. Härifrån utgår en 
oförglömlig panoramatur som bekräftar, att i det 
här fallet är resan verkligen målet. Vi äter lunch 
ombord och återvänder under eftermiddagen 
med buss till Basel och vårt kryssningsfartyg.

Dag 5. Rhenfallet, Bodensjön och Mainau  
Dagens utflykt inleds vid Rhenfallet, som ligger 
vid gränsen mellan Tyskland och Schweiz. 
Rhenfallet är ett av Europas största vattenfall 
och är en av de mest spektakulära 
upplevelserna i Schweiz. Vi fortsätter mot 
Bodensjön, centrala Europas tredje största sjö, 
som delas mellan Schweiz, Tyskland och 
Österrike. Lagom till lunch kommer vi till 
Mainau. Ön har en spännande historia som 
sträcker sig tillbaka till romartiden. Slottet 
Mainau uppfördes under 1740-talet och 
tillhörde länge storhertigarna av Baden. 

I modern tid ägde vår svenska drottning 
Victoria slottet vilket 1930, genom arv, skänktes 
till hennes barnbarn, greve Lennart Bernadotte. 
Vi kryssar under natten tillbaka mot Strasbourg.

Dag 6. Hemresa från Strasbourg
Under tiden som vi äter frukost, är vårt fartyg 
tillbaka i Frankrike och staden Strasbourg. Vi 
hinner äta lunch ombord innan vi beger oss 
tillbaka till stationen i Strasbourg. 

En bekväm återresa med tåg till Hamburg 
dit vi ankommer under kvällen. Vi övernattar 
på hotell, beläget i centrala Hamburg. 
 
Dag 7. Hemresa till Sverige
Avresa från Hamburg med ankomst tidig 
eftermiddag till Köpenhamn. Byte av tåg till 
hemorten i Sverige.

Välkommen till en innehållsrik resa till och på floden 
Rhen, i gränstrakterna mellan Frankrike, Tyskland och 
Schweiz! Vi tar tåget från Sverige till Strasbourg där vi 
embarkerar vårt eleganta kryssningsfartyg. Under de 
närmaste dagarna får du uppleva Strasbourg by night, 
världens största samling av lyxbilar, Rhenfallet och ön 
Mainau i Bodensjön – och kronan på verket: En 
panoramatur med det berömda tåget Glaciärexpressen. 
En övernattning i Hamburg inleder och avslutar resan.

BILDER
1. Basel, Schweiz. 2. Mainau ön. 3. Landwasser 
viadukten. 4. Rhenfallen. 5. M/S La Boheme.

Frankr ike

Schweiz

Belgien

Nordsjön

Holland

Mulhouse
Strasbourg

Basel

Tyskland

Hamburg

Andermatt

Mainau

Rhen  Tågresor



Tåg till Gardasjön
Ett klassiskt sätt att resa till Italien
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Resfakta Pris från

DATUM 22/4, 13/5, 23/9, 30/9, 2/10*  
 14 995 kr 
AVRESA Tågresan utgår från Köpenhamn med 
anslutningar från Sverige. Ange önskad avreseort 
i Sverige vid bokning. 
RESLÄNGD 10 dagar
TÅG  SJ, DB, ÖBB
HOTELL  
Centralt hotell i Hamburg 
Hotel La Perla *** Garda
*Hotel Villa Mulino *** Garda 

ALLT DETTA INGÅR I PRISET
• Tågresor med platsbiljetter t/r  
• Del i dubbelrum i Hamburg, 2 nätter inkl. frukost  
• Transfer till Garda t/r   
• Del i dubbelrum i Garda, 7 nätter  
• Halvpension i Garda (exkl. dryck)  
• Vinprovning  
• Bardolino, vandring längs strandvägen 
• Verona, guidad utflykt med buss  
• Lokal auktoriserad guide i Verona  
• Grand Tours färdledare

TILLVAL/PERSON
Enkelrum (endast på förfrågan)  
Hotel La Perla 3 900 kr
Hotel Villa Mulino 3 900 kr
Avbeställnings och reseförsäkring.
 

BILDER
1. Gardasjön. 5. Hotel La Perla (ett av våra två hotell i 
Garda).

Italien  Tågresor

Dag 1. Tåg till Köpenhamn och Hamburg 
Med anslutning från Sverige via Köpenhamn 
ankommer vi till Hamburg där vi övernattar.

Dag 2. Tåg från Hamburg till Verona
Den fortsatta färden från Hamburg till Italien 
går den klassiska järnvägsrutten via München 
till Verona och är en hänförande del av resan. 
Tågresan tar 12 timmar inklusive uppehåll vid 
tågbytet. Efter att ha passerat Brennerpasset 
når vi staden Bolzano och här stöter vi på den 
410 km långa floden Adige, den näst längsta i 
Italien efter Po. Vi kommer att följa floden ända 
till Verona. Transfer till Gardasjön, incheckning 
och lättare kvällsmåltid på hotellet.

Dag 3. Pittoreska Garda
Det milda klimatet och den gästvänliga 
befolkningen gör Gardasjön till ett perfekt 
resmål. Detta är Italiens största sjö, drygt 50 
km lång. Vårt resmål, staden Garda, är en 
förtjusande småstad med knappt 4 000 
invånare, belägen vid Gardasjöns sydöstra 
strand. Här finns en magnifik strandpromenad 
och en pittoresk innerstad med ett myllrande 
folkliv, mängder av rest-auranger, barer och 
butiker. Det är lätt att bli förälskad i Gardas 
medeltida charm, dess färgglada hus och 
småbutiker i de trånga gränderna. 

Dag 4. Promenad till Bardolino 
Följ med på en fyra km lång promenad längs 
den vackra strandvägen till grannstaden 
Bardolino. Denna del av Gardasjön kallas ibland 
”olivkusten”, då förutsättningarna för olivodling 
är optimala. Utöver olivolja är Bardolino känt för 
vinet som bär stadens namn.  
 
Dag 5. Guidad utflykt till Verona 
Idag väntar en guidad utflykt till Verona, mest 
känd som Romeos och Julias stad. Shakespeare 
hade aldrig varit här, men Julias hus, med den 
berömda balkongen, kan ändå beskådas. Själva 
huset är gammalt, men balkongen sattes upp 
1935. Den största sevärdheten, förutom den 
romerska arenan, är familjen della Scalas 
gravar på gatan bakom Piazza dei Signori.  
Tid för lunch, shopping och egna strövtåg.

Dag 6. Ledig dag
Norr om Garda ligger den charmiga 
mrdeltidsstaden Malcesine. Hit kan du ta dig 
med buss eller båt på egen hand och du kan, 
mot avgift, ta linbanan upp på berget Monte 
Baldo, till 1 760 meters höjd. Härifrån är 
utsikten makalös och naturen pastoral. På 
närmare håll finns klippan La Rocca som reser 
sig 280 meter över Garda. Orkar du ta dig upp, 
så belönas du med en storslagen utsikt över 
staden och Gardasjön.Kanske lockar en lång 
promenad söderut längs sjön, förbi Bardolino 
och ytterligare några kilometer till den lilla 
staden Lazise.  
 
Dag 7. Vinprovning  
Runt Gardasjön ligger vindistrikten tätt. Bland 
andra Bardolino, Soave och Valpolicella. Vi 
gör en utflykt till en vingård i närområdet och 
får prova gårdens viner. 

Dag 8. Gör en båtutflykt på Gardasjön
Italienarnas mest älskade sjö är en skattkista 
fylld av små charmiga städer som kan besökas 
över dagen med båt från hamnen i Garda. 
Besök till exempel Sirmione, med sin pampiga 
borg längst ute på en långsmal halvö, eller 
Desenzano, fylld av charm, en livlig hamn och 
trivsamma gränder. På västra sidan av sjön 
ligger den eleganta och historiskt intressanta 
staden Salò skyddad av den privata ön Isola del 
Garda. Allra längst i norr ligger en av Garda-
sjöns mest populära utflyktsmål, småstaden 
Limone sul Garda, som fått sitt namn efter 
områdets tidigare citronodlingar.

Dag 9. Tåg från Verona till Hamburg
Tidig morgon lämnar vi Garda och beger oss 
med buss till Verona varifrån tåget avgår vid 
niotiden. Tågbyte i München och fortsatt 
resa mot Hamburg dit vi ankommer på kvällen. 
Övernattning på hotell beläget på kort 
gångavstånd från stationen.  

Dag 10. Tåg till Sverige
Frukost på hotellet i Hamburg, varefter vi 
påbörjar hemresan mot Köpenhamn och 
Sverige. 

Alla älskar Italien, men långt ifrån alla älskar att flyga. 
Därför erbjuder Grand Tours ett nygammalt sätt att resa, 
nämligen med tåg. Att resa på detta sätt är ett mål i sig 
då själva förflyttningen i ovanligt hög grad är en del av 
reseupplevelsen. Vi reser utan stress med moderna och 
komfortabla tåg genom Tyskland, Österrike och Italien, 
genom en kedja av spännande städer, längs en naturskön 
resväg genom Europa och Alperna till Verona. 

Italien

Medelhavet

Verona
Gardasjön

Rom



Magiska Slovenien
Skönhet, avkoppling och Europas grönaste huvudstad
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Resfakta Pris från

DATUM 21/5, 16/10 18 995 kr 
AVRESA Tågresan utgår från Köpenhamn med 
anslutningar från Sverige. Ange önskad avreseort 
i Sverige vid bokning. 
RESLÄNGD 10 dagar
TÅG  SJ, DB, ÖBB
HOTELL  
Centralt hotell i Hamburg 
Hotel Park Urban & Green *** Ljubljana

ALLT DETTA INGÅR I PRISET
• Tågresor med platsbiljetter t/r 
• Transfer t/r 
• Del i dubbelrum i Hamburg, 2 nätter
• Del i dubbelrum i Ljubljana, 7 nätter 
• Frukost varje morgon 
• Fyra middagar i Ljubljana (exkl dryck)
• Alla i programmet angivna utflykter med entré-
avgifter 
• Turistskatter 
• Lokala auktoriserade guider; guidning genom-
förs på engelska 
• Grand Tours färdledare under hela resan

TILLVAL/PERSON
Enkelrum (på förfrågan) 4 500 kr
Avbeställnings och reseförsäkring.
 

BILDER
1. Vinrankor i Goriska Brda. 2. Ljubljana. 4. Drakbron i 
Ljubljana.  5. Hotel Park Urban & Green.

Slovenien  Tågresor

Slovenien är en ung nation med drygt två 
miljoner invånare på en yta som bara är något 
större än Västergötland. Mer än hälften av 
landets yta består av gröna skogar, floder och 
vackra alplandskap. Genom den mysiga och 
lummiga huvudstaden slingrar sig floden 
Ljubljanica, vilket ger Ljubljana en behaglig 
prägel. Under veckan får du se utvalda delar 
av landet, allt från ön i Sloveniens vackraste 
insjö till de mäktiga grottorna i Postojna. Men 
det blir även gott om tid att på egen hand 
utforska, och njuta av, den överraskande 
trivsamma lilla huvudstaden Ljubljana.

Dag 1. Avresa med tåg mot Hamburg 
Resan påbörjas i Sverige och med anslutande 
tåg ankommer vi till Köpenhamn för vidare 
färd mot Hamburg där vi övernattar. 

Dag 2 Tåg Hamburg – Slovenien 
Tidig morgon påbörjar vi vår spännande 
tågresa genom Tyskland. Ankomst till 
München för byte till den avslutande resan 
mot Slovenien. Ankomst till Villach i Österrike 
tidig kväll. Buss till Ljubljana i Slovenien. 
Incheckning och lättare måltid på hotellet.

Dag 3. Upptäck Ljubljana!  
Under en guidad promenad utforskar vi 
Ljubljana och besöker några av Ljubljanas 
främsta sevärdheter: Slottet, Prešeren-torget, 
Tromostovje (tre broar), katedralen St. Nicholas, 
Biskopspalatset, rådhuset och Gamla torget. 
Eftermiddag och kväll är fri för egna strövtåg i 
den bilfria innerstaden. 

Dag 4. Ledig dag
En ledig dag i denna lilla behändiga storstad, 
där allt finns inom gångavstånd.

Dag 5. De Julianska alperna, Bled och Bohinj
Heldagstur till Gorenjska, Sloveniens alpina 
region. Vårt första stopp är sjön Bled, 
symbolen för Sloveniens skönhet och en 
världsberömd, vykortsvacker plats. Vi besöker 
slottet och dess museum, byggd på en hög 
klippa ovanför sjön. Från toppen har vi en 
storslagen utsikt över sjön och alplandskapet. 

Med båt tar vi oss ut till den berömda ön mitt i 
sjön och den idylliska barockkyrkan, det mest 
besökta pilgrimsmålet i Slovenien. 

Vi fortsätter till Bohinj-dalen med den 
magnifika sjön Bohinj vars romantiska kyrka 
tillägnats Johannes Döparen. Från Triglav, 
Sloveniens högsta berg, är utsikten magnifik. 
 
Dag 6. Kulinariskt och ekologiskt
I Slovenien i allmänhet, och i Ljubljana i 
synnerhet, är man stolta över sin närodlade 
och ekologiska mat. Dagen är ledig, så passa 
på att botanisera i saluhallen och på marknads-
torget. Eller slå dig ned vid någon av barerna 
längs flodens kajer med ett glas öl från något 
av stadens många mikrobryggerier.

Dag 7. Postojnagrottan och vin i Goriska Brda
Efter frukost kör vi till Postojna för att besöka 
den världsberömda Postojnagrottan, ett 21 
km långt underjordiskt rike av stalaktiter och 
stalagmiter, ett av de vackraste och mest 
karakteristiska karstfenomenen. 

Därefter fortsätter turen till ett av 
Sloveniens mest berömda vindistrikt, Goriska 
Brda, nära gränsen till Italien. Här besöker vi 
den lilla pittoreska byn Smartno, samt gör en 
promenad i en av vingårdarna.

Dag 8. Avslutande dag i Ljubljana
Tid för avkoppling och egna strövtåg i den 
gröna, sköna huvudstaden. Ljubljana 
inbjuder verkligen till långa promenader 
längs gatorna och framförallt längs floden, 
där man finner mängder av kaféer, barer 
och restauranger.

Dag 9. Vi lämnar Slovenien 
Efter frukost tar vi tåget från Ljubljana via 
München för byte mot Hamburg, dit vi 
ankommer på kvällen.

Dag 10. Tåg till Köpenhamn och Sverige 
Avresa från Hamburg mot Köpenhamn och 
Sverige. 

Det lilla vänliga landet Slovenien är beläget i hjärtat av 
Europa, mellan Alperna och Medelhavet och med Italien, 
Österrike, Ungern och Kroatien som grannar. Slovenien är 
enligt National Geographic det bästa landet för hållbar 
turism och en god förebild när det gäller skydd för miljö, 
natur- och kulturarv. År 2016 utsåg dessutom Europeiska 
Unionen Ljubljana till världens grönaste huvudstad. 
Vår bas är Ljubljana och därifrån gör vi utflykter till några 
av de vackraste platserna i detta magiska lilla land.



Almuñécar, Spanien
Sköna vinterdagar i genuin spansk småstad
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Resfakta Pris från

DATUM
22 dagar 4/3, 21/11 9 995 kr
29 dagar 24/10 11 995 kr
AVRESA Stockholm och Köpenhamn 
RESLÄNGD 22, 29 dagar

HOTELL  Chinasol

ALLT DETTA INGÅR I PRISET
• Flyg till Málaga t/r  
• Transfer t/r  
• Del i enrums lägenhet med självhushåll 
• Välkomstmiddag  
• Luftkonditionering kall/varm  
• Daglig städning  
• Guidad stadspromenad  
• Grand Tours värdinna.

TILLVAL/PERSON 
Del i tvårums lägenhet 
Enrumslägenhet för eget bruk 
Garanterad havsutsikt 
Frukostbuffé 
Halvpension (frukost/middag) 
Avbeställnings och reseförsäkring.
 

VÅRT HOTELL I ALMUÑECAR
Lägenheter Chinasol. Äldre lägenhetshotell vid 
San Cristóbal-stranden. Enrumslägenheter med 
kombinerat sov- och vardagsrum och tvårums-
lägenheter med separat sovrum. Pentry med 
enkel köksutrustning, satellit-tv. Luftkonditionering 
(uppvärmning), badrum med bad eller dusch och 
wc. Liten möblerad balkong.

Almuñécar, Spanien  Långtid

Charmerande Almuñécar 
Läget är förträffligt, söder om den magiska 
staden Granada och en timme öster om Malaga, 
som är kustens nya centrum för kultur och 
mat. Här på Granadakusten grundades 
Almuñécar som en av de första handels-
städerna på Iberiska halvön. Här bosatte sig 
fenicierna redan för 3 000 år sedan och 
därefter kom romarna. Över staden reser sig 
än idag ruinerna av den mäktiga San Miguel-
borgen. 

Costa Tropical, som Granadakusten kallas, 
skyddas av bergsmassivet Sierra Nevada. 
Kusten har ett närmast tropiskt mikroklimat, 
vilket gör att mango, avokado, guava och 
andra exotiska växter trivs här. 

Livet i det litet sömniga Almuñécar, av 
befolkningen själva betraktad som ”staden på 
landet”, är lugnt och vardagsnära under vinter-
halvåret. Här kan man njuta av en behaglig 
mix av sol och värme, kultur och social tillvaro. 
Almuñécar är en genuin spansk småstad där 
man stannar upp och samtalar med bekanta 
som man möter på gatan, bilar tutar och hundar 
skäller i fjärran, kort sagt: här pågår det anda-
lusiska vardagslivet utan att vara tillrättalagt 
eller inställsamt.  
 
Oslagbart läge 
Vårt hotell, Chinasol, är en del av detta sym-
patiska vardagsliv. När solen går ned bakom 
klipporna i väster, samlas lokala, livserfarna 
gentlemän på terrassen för att umgås, spela 
domino eller se kvällens fotbollsmatch på 
teve. Almuñécar är en lugn och trygg småstad 
där du tar dagen som den kommer, du strosar 
längs strandpromenaden, njuter av solen och 
umgås med gamla och nya vänner. 

Kanske ägnar du en dag till att upptäcka 
de äldsta delarna av Almuñécar och utforska 
de smala gränderna, där många husfasader 

är klädda i vackert kakel. Gamla stan är ingen 
kuliss, utan är bebodd av barnfamiljer, äldre 
spanjorer och en och annan utflyttad svensk

Atmosfären är fridsam och du möts ofta av 
ett vänligt leende när du förirrat dig till en 
undanskymd liten plaza. Runt nästa hörn kan 
det dyka upp en lokal liten bar, ett ”hål i väg-
gen”. Tveka inte att gå in och beställa något att 
dricka! Som alltid i Almuñécar, bjuds du på ett 
litet och välsmakande tilltugg.

Klassiska lägenheter i Almuñécar 
Under vistelsen i Almuñécar bor du på det 
enkla men mycket familjära lägenhetshotellet 
Chinasol, med Medelhavets glittrande krus-
ningar rakt framför och med Sierra Nevada i 
ryggen. Namnet Chinasol har inget med Kina 
att göra. Det härleder till de små stenar som 
täcker stranden framför hotellet. Plus Spaniens 
sol – China Sol.

Den stora byggnaden ligger i den sydvästra 
delen av San Cristóbal-stranden. Härifrån 
kan man vandra på en anlagd promenadväg 
längs havet och stränderna, kilometer efter 
kilometer, via Almuñécars centrum bort till 
udden Punta de Jesús och grannbyn Velilla-
Taramay i öster.

Ett stenkast från stranden 
Chinasol har varit lägenhetshotell sedan 
70-talet och består av mer än 300 små 
lägenheter fördelade på tio våningsplan. 
Hotellet byggdes som semesterboende för 
privatpersoner, som ville äga sin bostad men 
samtidigt åtnjuta service i form av restaurang, 
bar och pool med solterrass, och är idag ett 
av Almuñécars få lägenhetshotell för turister. 

Du kan inte bo bättre, ett stenkast från 
stranden i Costa Tropicals vackraste stad. 
Utsikten från den stora solterrassen på första 
våningen, där även hotellets pool ligger, är 
svårslagen. Lägenheterna på Chinasol är 
enkla och klassiskt spanska, med lätt patine-
rad inredning från förra seklet. 

När du, som återkommande gäst, checkar 
in på Chinasol i Almuñécar är det inte som 
att ta in på ett lägenhetshotell vilket som 
helst. Det är som att hälsa på hos en kär 
gammal vän.

Att tillbringa en lång semester i södra Spanien under 
vinterhalvåret, är för många en livsstil och något som 
tilltalat svenskar sedan decennier. I den charmiga och 
trivsamma småstaden Almuñécar byter man mörker 
och kyla mot ett gästvänligt och behagligt klimat. Här 
finns all tänkbar service, även om vinterhalvåret har ett 
lugnare tempo. Här tar man dagen som den kommer, 
njuter av solen och umgås med nya vänner.

Marocko

Almuñécar

Spanien

Por tugal

Málaga

Madrid

22 dgr 29 dgr
1 250 kr 1 750 kr
2 400 kr 3 300 kr
1 250 kr 1 750 kr
1 275 kr 1 700 kr
3 600 kr 4 900 kr

BILDER
1. San Cristóbal-stranden Almuñécar. 4. Hotell 
Chinasol.

Låt året 2021 avslutas med en resa till gemytligt 
Spanien. Res med oss till Almuñécar på Costa 
Tropical - den vackraste delen av solkusten. 
Denna lilla trygga kuststad lockar med sitt 
behagliga klimat och härlig atmosfär.  Avresa 
22/12. Pris från 16 495 kr. Se grandtours.se för mer 
information.



Lagos, Portugal
Ett guldkorn på den gyllene Algarvekusten
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Resfakta Pris från

DATUM
Hösten 2021 se grandtours.se
AVRESA Stockholm och Köpenhamn 
RESLÄNGD 29 dagar

HOTELL Aqualuz suit hotel apartamentos

ALLT DETTA INGÅR I PRISET
• Reguljärflyg till Faro t/r
• Flygplatsskatter och säkerhetsavgifter
• Transfer till hotellet t/r
• Del i studio med självhushåll
• Kort orienteringstur till fots i närområdet.
• Luftkonditionering varm/kall
• Städning varje dag
• Aktivitetsprogram (frivilligt)
• Grand Tours långtidsvärdinna

TILLVAL/PERSON 
Studio med utsikt mot poolen för eget bruk, se 
grandtours.se 
Avbeställnings och reseförsäkring.
 

VÅRT HOTELL I LAGOS
Aqualuz suit hotel apartamentos. Hotellet för 
denna solmånad är beläget ca 15 minuters  
promenadväg längs med havet till Lagos citykärna. 
Det finns bussar precis utanför hotellet och en 
stor mataffär ligger runt hörnet av hotellet. 
Hotellet har ett fint poolområde med två pooler, 
restaurang och bar. 1 inträde per dag ingår till 
hotellets Health Club där det bland annat finns 
gym, bastu samt inomhuspool.

Lagos, Portugal  Långtid

Lagos gedigna historia  
sträcker sig långt tillbaka i tiden och har varit 
bebott av kartager följt av romare och morer. 
Morernas intågande på 800-talet vittnas 
fortfarande i den vackra arkitekturen. Den 
skyddade hamnen var under 1400 och 
1500-talen utgångspunkt för flera upp-
täcktsresor. Den medeltida muren öppnar 
upp till den gamla stadens hjärta där färg-
granna kakelplattor klär husen och vackra 
mönster i stengatorna slingrar genom gränderna.

Floden Bensafrim delar upp staden i den 
gamla staden i väst med den nya i öst. Vid 
fiskehamnen och marinan kan du njuta av 
eftermiddagssolen på någon av restaurangerna 
eller barerna. Här spelas även livemusik vissa 
eftermiddagar och kvällar.

Portugal har fortfarande angenämt låg 
kostnadsnivå vilket man känner av i Lagos. 
 
Resan till Lagos 
Flyg till Faro där vår värdinna möter dig, 
busstransfer till hotellet tar ca 1 timme.  
I anslutning till välkomstinformationen 
genomför vår värdinna en kortare rundvandring 
i Lagos för att du ska lära känna omgivningarna. 
Välkomstmiddag serveras på hotellets 
restaurang.

Lagos 
Ingen dag är den andra lik. Med flertalet 
stränder, vacker arkitektur, butiker och hantverk, 
stort utbud av restauranger barer och mysiga 
caféer. Vandringstigar i grönska längs med 
havet samt ljuva kvällar med Fadosång. För 
dig som tycker om att bara strosa i det ljuvliga 
klimatet finns promenader längs stränder 
och längs med inloppet till hamnen. Eller 
varför inte avnjuta en promenad i den fina 
moderna marinan, för dig som gillar att titta 
på båtar.

Aktiviteter och service 
Vår omtyckta värdinna finns till hands för service 
och erbjuder ett gediget aktivitetsutbud med 
allt från promenader, boule till frågetävling, 
vinprovning och mycket mer! Hon kommer 

att se till att din vistelse på Algarvekusten blir 
den bästa tänkbara. Programmet varierar 
veckovis. En del aktiviteter är till självkostnadspris. 
 
Aktiv långtidssemester
Under din vistelse i Lagos erbjuds möjligheten 
att kombinera solmånaden med varierande 
aktiviteter, du väljer själv hur aktiv du vill vara. 
Morgonjympa vid poolen, cykla alternativt 
vandra i vacker natur. Det finns även golf och 
båtutflykter till grottorna. 

Köp dagens middag på fiskmarknaden, 
fynda lokala produkter på marknaden, eller 
varför inte besöka en närliggande vingård. 
Museum och vackra kyrkor finns att besöka 
precis som slavmarknaden som idag är en fin 
plats men som var centrum för Europas första 
slavhandel. 
 
Det erbjuds tilläggsutflykter
Lissabon- Över den imponerande 25 April-
hängbron går färden in i den vackra huvud-
staden. Stadsrundturen inkluderar besök i 
Jeronimo-klostret. Vi ser Belem-tornet där 
Vasco da Gama och hans besättning samlades 
innan de avseglade. Ett besök i den judiska 
stadsdelen Alfama ingår. Det blir även tid för 
egna strövtåg och shopping. Passa gärna på 
att besöka slottet Saint George. Återfärden 
går över Europas längsta bro, Vasco da 
Gama-bron.

Silves/Monchique/Praia da rocka: Silves är 
en av Portugals äldsta städer beläget i 
Algarves inre del. Monchique är den högsta 
byn i Algarve, 485 meter över havet, det 
sägs att romarna befolkade staden på grund 
av den helande kraften i vattnet som kommer 
från Monchiques bergskedja. Här njuter vi av 
lugnet och atmosfären långt bort från stränderna 
i Algarve.

Sagres och Cape s Vincent - En historisk 
tur när den är som bäst! Vi åker till Sagres, 
Europas sydvästligaste spets med historia 
ända från Henrik sjöfararen och hans upp-
täcktstid. Vi besöker Ponta da Piedade med 
dess fantastiska klippformationer som känne-
tecknar Algarve.

Under vintermånaderna njuter turister och lokalbor av 
soltimmarna med ljumna dagar och lugnet innan den 
stora turistvågen och den heta sommarens intåg. Lagos 
är en genuin fiskeby och människorna som bor här är 
både trevliga och hjälpsamma. Staden är inte större än 
att du kommer att lära dig hitta mellan gränderna utan 
att tröttna på utbudet den ger.

BILDER
1. Algarvekusten. 4. Aqualuz suit hotel apartamentos.
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FLODKRYSSNINGAR 
Att åka på en flodkryssning. Notera att flod-
kryssningarnas resrutter kan ändras på grund 
av vädret på resmålet samt hög- eller låg-
vatten. Även slussningar, rådande trafiksituation 
eller andra ej förutsägbara händelser kan 
påverka resrutten. Vi måste i många fall under-
ordnas de villkor som lokala reseorganisationer 
och rederier fastställer. Detta kan innebära att 
de av Grand Tours redan fastlagda dagspro-
grammen, utflykter med mera kan förändras 
med kort varsel, ibland även efter avresa. 

Hytterna. Du betalar för läget ombord på 
 fartyget. I regel ser hytterna likadana ut och är 
utrustade på samma sätt oberoende av vilket 
däck du väljer. På nedre däck kan hytterna ibland 
ha ett mindre ventilfönster, medan hytterna på 
det övre däcken kan ha panoramafönster.

Måltider. På våra flodkryssningar är måltider 
inkluderat i resans pris. Vanligtvis ingår det hel-
pension från middag på ankomstdagen till fru-
kost på avresedagen. Om du har önskemål om 
specialkost, måste detta meddelas i god tid 
innan avresan. Det framförs som önskemål till 
flygbolag och rederier. Garanti för att sådan 
kost alltid serveras kan inte ges. Är du allergisk 
mot gluten bör du ta med eget bröd. 

Obligatorisk serviceavgift på våra flodkryss-
ningar. Rederierna rekommenderar ca 7 EUR 
per person och dag till besättningen.Samt ca 
10 EUR/person till guider och chaufförer.  
 
Utflykter. På många av våra kryssningar ingår 
utflykter och entréer i resans pris. På en del 
resor erbjuds frivilliga tillvalsutflykter. Oftast 
genomförs dessa tillvalsutflykter med engelsk-
talande lokala auktoriserade guider. Vår färd-
ledare översätter eller sammanfattar det som 
guiden har berättat. Vi reserverar oss för att till-
valsutflykterna endast genomförs om tillräckligt 
antal deltagare anmäler sig. Vid inställd utflykt 
under resans gång, återbetalas eventuellt inbe-
talt belopp efter hemkomst. På vissa resor är 
förhandsbokning av utflykter nödvändig.  
 
ALLMÄNT  
Adressangivelse. Varje resenär ansvarar själv 
för att hon/han under tiden fram till avresan 
kan nås av viktiga meddelanden (t.ex. 
tidtabells ändringar) på den adress och de tele-
fonnummer som angivits vid bokningen. 

Anslutning. Flygtider är alltid preliminära och 
kan utan förvarning justeras av flygbolagen. Vi 
rekommenderar därför att du bokar eventuella 
flyg- eller tåganslutningar som är omboknings bara. 
Grand Tours ersätter inte uppkomna kostnader i 

samband med om- eller avbokning av anslutnings-
biljetter. Detta gäller även om en resa ställs in.

Avbeställningsskydd. Du kan skydda dig mot 
kostnader vid avbeställning genom att teckna 
ett avbeställningsskydd eller ERV:s avbeställ-
ningsförsäkring. Premien för avbeställningsför-
säkringen är 6 % av resans totalpris. Läs mer 
på Europeiska ERV:s hemsida.

Bagage. Resenär förutsätts själv hantera sitt baga-
ge, till och från flygplats, fartyg eller transferbuss. 
Tågresor innebär ofta byte av perrong, trappor och 
förekommande promenader mellan station och 
transferbuss. Vid skadat eller förlorat bagage i 
samband med flygresa måste du redan på flygplat-
sen göra en rapport till respektive flygbolag, en så 
kallad PIR-rapport. Det är viktigt att bevara origi-
nalhandlingar för att kunna ställa eventuella ersätt-
ningskrav hos ditt försäkringsbolag.

Betalning. Vänligen använd om möjligt de bifo-
gade inbetalningskorten som skickas med bok-
ningsbekräftelsen. Det går även bra att betala 
med bank- eller kreditkort via vår  hemsida, 
alternativt via länk från bekräftelsemail.

Biljett och färdhandlingar. I den bekräftelse 
som du får när du bokat din resa framgår vilka 
färdhandlingar som gäller. Färdhandlingar sänds 
med post ca 7–10 dagar innan avresa. Alla 
flygbolag använder idag elektroniska biljetter då 
du checkar in med ID-handling/pass. Du ansvarar 
själv för att uppgifter om resa, namn, adress, 
telefonnummer, avresedag och tid stämmer på 
bekräftelsen. Det är mycket viktigt att stavning-
en av ditt namn överensstämmer med ditt 
pass. Vid sen ändring kan det tillkomma en 
ändringsavgift.

Funktionsnedsättning. De flesta av flodkryss-
ningsfartygen är ej utrustade med hiss. Tåg och 
bussar har ej lyftanordningar. Våra färdledare 
får inte, på grund av skaderisk, lyfta eller bära 
funktions nedsatta resenärer eller deras baga-
ge. Klarar du dig inte på egen hand måste du 
ha någon med dig som kan hjälpa dig. Om du 
använder rullstol, rollator eller har annat rörel-
sehandikapp är det ett krav (bland annat hos 
respektive flygbolag och rederi) att du medde-
lar detta direkt vid bokningen.

Färdledare. På våra resor har vi med vår egen 
färdledare. Är du inte tillfreds med något gällande 
din resa är det viktigt att du kontaktar färdledaren 
så att eventuella problem åtgärdas direkt på plats 
(gäller ej resor med Birka eller till Nådendal).

Förbehåll. Grand Tours reserverar sig för 
 korrekturfel i denna katalog. Prisindikationerna 

i resfakta är preliminära och aktuellt pris ges 
vid bokningstillfället. Vi reserverar oss även för  
programändringar vi ej kan råda över. Ofta ord-
nar fartygen underhållning och aktiviteter 
ombord. Dessa sker i rederiets regi.  
 
Måltidsdrycker. Måltidsdrycker och förfriskningar 
ingår inte i priserna om detta inte särskilt anges.

Pass och visum. Det är varje resenärs ansvar 
att ha med sig pass som är giltigt enligt de reg-
ler som gäller för landet. I de fall visum erfor-
dras anges detta i respektive resas resfakta. 
Om du inte har svenskt medborgarskap kan 
andra visumregler gälla. Var vänlig informera 
våra resesäljare vid bokningstillfället. Det är vik-
tigt att ditt namn och dess stavning i din 
bekräftelse och visumansökan helt överens-
stämmer med ditt pass.

Reseinformation. Med din bekräftelse får du 
information inför resan. Det är viktigt att du tar 
del av informationen innan du reser och kon-
taktar din resesäljare om något är oklart.

Reseförsäkring. Res aldrig utomlands utan en 
ordentlig reseförsäkring. Det är inte alltid som 
hemförsäkringen eller ditt kreditkort automatiskt 
ger ett fullgott reseskydd. Kontrollera noga vad 
som ingår i din befintliga reseförsäkring eller kort-
försäkring. Läs mer på Europeiska ERV:s hemsida.

Resevillkor. Grand Tours Resevillkor följer 
bestämmelserna enligt Paketreselagen samt 
Svenska Resebyråföreningens villkor för paket-
resor. De allmänna och särskilda rese villkoren 
finns presenterade på vår webbsida grandtours.
se, samt skickas med bokningsbekräftelse. Avtal 
enligt resevillkoren har ingåtts i och med att resan 
bekräftats skrift ligen eller via epost av arrangören.

Reslängd. Vissa av våra resor startar på kvällen 
första dagen och avslutas på morgonen den 
sista dagen. Den angivna reslängden omfattar 
därför inte alltid hela dagar.

Ändring av priset. Arrangören för höja priset 
för resan om höjningen beror på ändringar i 
bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter 
eller valutakurser.

Önskemål. I samband med bokning av en resa 
kan alltid särskilda önskemål framföras. Vi för-
medlar dessa till berörda partners, rederi, flyg-
bolag osv. Vi kan dock inte garantera att önske-
målet tas i beaktande.

Öppet köp. Från det att du bokat en resa har 
du tio dagars öppet köp, förutsatt att du bokat 
din resa tidigare än 46 dagar innan avresan. 
För tågresor och flodkryssningar gäller 71 
dagar innan avresa. Efter dessa tio dagar sker 
ändring eller avbokning mot en kostnad. Ta del 
av våra resevillkor.

Innan du bokar din resa rekommenderar vi dig att läsa rese villkoren som 
du finner på vår hemsida grandtours.se. Här följer en samman ställning  
av annan information som är viktigt att känna till inför resan.

 Viktigt att veta inför resan
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M/S INFANTE DON 
HENRIQUE ****
Douro, se sid 10
Fartyget är byggt 2003, renoverat 2014 
och är 75 meter långt. Max 138 passagerare, 
fördelat på 71 hytter. Alla hytter har dusch/
wc, satellit-tv, säkerhetsfack och hårtork. 
Ombord finns lounge, bar, restaurang, shop, 
soldäck med solstolar. Hiss finns. Fritt tråd-
löst internet.

M/S DER KLEINE PRINZ 
Klassiska Donau, se sid 18 
Fyra huvudstäder, se sid 20

Byggd 1992. Totalrenoverad 2016/2017. 
Fartyget är 93 meter långt. Max ca 90  
passagerare. Alla hytter är utsides med 
panoramafönster och har två sängar, 
dusch/wc, tv, luftkonditionering, säkerhets-
fack och hårtork. Ombord finns salong, bar, 
restaurang, reception, souvenirbutik och 
soldäck. Begränsad tillgång till wifi. Hiss 
finns.

M/S JUNO
Göta Kanal, se sid 8

Världens äldsta registrerade kryssnings-
fartyg. Byggt 1874. Renoverat 2003. 
Fartyget är 31 meter långt. De 29 hytterna 
är små med handfat, gemensamma duschar 
och toaletter finns på samtliga däck. 
Våningssängar i alla hytter. Matsal och 
salong, på bryggdäck finns korgstolar och 
bar. Ej wifi. Ej hiss. M/S Juno är k-märkt, har 
höga trösklar och branta trappor och är inte 
anpassat för personer med funktionshinder.

M/S SURIKOV+
Ryssland, se sid 22

Byggd 1975. Renoverad 2013/2014. 
Fartyget är 110 meter långt. Max ca 140 
passagerare. Alla hytter är utsides med 
fönster och har två separata sängar (juni-
orsviterna har dubbelsäng) dusch/wc, luft-
konditionering, kylskåp, tv, radio och hår-
tork. Ombord finns bar, restaurang, 
souvenirbutik och soldäck. Wifi på delar  
av fartyget. Säkerhetsfack i receptionen. 
Tvättservice finns. Läkare finns ombord.  
Ej hiss.

M/S LEONORA 
Blommande Holland, se sid 12
Amsterdam till Strasbourg, se sid 14 
Rhen & Mosel, se sid 16

Byggd 2008. Fartyget är 110 meter långt. 
Max ca 138 passagerare. Alla hytter är 
 utsides med fönster, hytterna har två 
 separata sängar, dusch/wc, tv, säkerhets-
fack och hårtork. Ombord finns lounge med 
bar, fitnessrum, soldäck med bord, stolar 
och däckstolar och bubbelpool. Wifi finns 
ombord. Hiss finns.

Fartygsinformation

M/S BOTTICELLI 
Tåg till Paris, se sid 26

Byggd 2004. Renoverad 2016. Fartyget är 
110 meter långt. Max ca 149 passagerare. 
Alla hytter är utsides med fönster, två sepa-
rata sängar, dusch/wc, tv, säkerhetsfack och 
hårtork. Ombord finns en salong med 
panoramafönster, restaurang, soldäck med 
solsängar och shop. Hela fartyget har luft-
konditionering. Wifi finns ombord. Ej hiss..

M/S MONET +
Glaciärexpressen, se sid 24

Byggd 1999. Renoverad 2007. Fartyget är 
110 meter långt. Max ca 158 passagerare. 
Alla hytter är utsides med fönster, två sepa-
rata sängar, dusch/wc, tv, säkerhetsfack och 
hårtork. Ombord finns en salong med 
panoramafönster, restaurang, soldäck med 
solsängar, och shop. Hela fartyget har luft-
konditionering. Wifi finns ombord. Ej hiss.

M/S LA BOHEME +
Glaciärexpressen, se sid 24

Byggd 1995. Renoverad 2011. Fartyget är 
110 meter långt. Max ca 158 passagerare. 
Alla hytter är utsides med fönster, två sepa-
rata sängar, dusch/wc, tv, säkerhetsfack och 
hårtork. Ombord finns en salong med 
panoramafönster, restaurang, soldäck med 
solsängar, och shop. Hela fartyget har luft-
konditionering. Wifi finns ombord. Ej hiss.
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