
HELA RESE-
PROGRAMMET

2022
VÄLJ BLAND  18 OLIKA RESMÅL!

Gamla favoriter och nya spännande upp-
täckter – årets reseprogram från Hemmets 
Journal väcker garanterat reslusten. För visst 
längtar vi bort nu när de flesta gränser är 
öppna igen? Som alltid blir du lite extra 
omhändertagen på våra resor och på de  
flesta medföljer vår egen uppskattade 
representant Tina Green!
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Upptäck världen  
på nytt med 
Hemmets Journal!

Hurtigruten
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TYSKLAND
med tåg till 
Berlin och 
Hamburg
Följ med på en spän-
nande tågresa och upp-
täck kulturstäderna 
Berlin och Hamburg. Vi 
börjar med Berlin, en av 
Europas mest vitala hu-
vudstäder som bjuder 
på en rejäl dos av his-
toria och intressanta 
stadsvandringar. I Hamburg ser 
vi staden från vattnet men även 
till fots. Vi går på konsert och får 
även en guidad visning av det 
nya konserthuset Elbephilhar-
monie. Vi är på plats i Tyskland 
under sparrissäsongen och un-
der ett par av våra måltider ser 
vi till att njuta av ”det vita gul-
det”.

Datum: 29 april–5 maj.
Bokning: Ring Världens Resor 
08-669 55 25 eller på www.varl-
densresor.se/hemmetsjournal
Pris: 19 900 kr*.
Läs mer: Presenteras i HJ nr 4.

HÖGA KUSTEN
och Inlandsbanan
Med chartrad rälsbuss, bara för 
vår grupp, färdas vi på Inlands-
banan under tre dagar från Ki-
runa via Jokkmokk och Kåbdalis 
till Vilhelmina. Fantastiska na-
turupplevelser väntar vid Stor-
forsen och när vi åker Vild-
marksvägen förbi Stekenjokk. 
Vi reser när midnattssolen står 
som högst eller när höstfärger-
na är som allra bäst. I kyrkbyn 
Fatmomakke upplever vi den 
samiska kulturen. Resan inleds 
med ett par dagar på vackra 
Höga kusten där vi med egen 
båt besöker Ulvön. Vi ser också 
historiska Ådalen och Skulesko-
gen. I Kiruna får vi guidade vis-
ning av gruvan och i Jukkasjärvi 
av Ishotellet.

Datum: 9–15 juni samt 17–23 
september.
Bokning: Ring Världens Resor 
08-669 55 25 eller på 
www.varldensresor.se/
hemmetsjournal
Pris: från 22 500 kr*.
Läs mer: Presenteras  
i HJ nr 9 och 14.

WIEN
med kryssning  
och opera
För fjärde gången åker vi till kul-
turens och kaféernas stad Wien 
och njuter av förstklassig kultur, 
musik och bakverk. Vi besöker 
Spanska ridskolan, Schönbrunn 
och kryssar i den undersköna 
Wachau-dalen. Vi fulländar upp-
levelsen med ett besök på stats-
operan där vi njuter av Mozarts 
Trollflöjten.

Datum: 26 april–1 maj.
Bokning: Ring Jörns på  
0770-787 000 eller mejla  
info@jorns.se
Pris: från 14 650 kr*.
Läs mer: Presenteras i HJ nr 3.

Lofoten

Tina Green  
är Hemmets 
Journals 
representant 
på resorna.

Vänd

Hamburg

HURTIGRUTEN
Drömresa från norr 
till söder
Hurtigruten tar oss till platser 
där turister sällan satt sin fot,  
erbjuder en hisnande natur och 
många oförglömliga vyer. Vi  
reser från Kirkenes i norr ner till 
Bergen i söder genom majestä-
tiska fjordar och små hamnar 
där större fartyg inte kan gå in. 
Ombord råder en lugn atmosfär 
och vi serveras mat inspirerad 
av lokala råvaror från de regio-
ner och hamnar vi kommer att 
besöka.

Datum: 18–24 maj samt 17–23 
augusti.
Bokning: Ring Specialresor, 
054-18 89 00 mejla  
info@special-resor.se
Pris: från 21 490 kr (maj), från  
22 500 kr (augusti)*.
Läs mer: Presenteras i nr 5  
och nr 11.

DANSKT HYGGE
i Köpenhamn  
och Odense
Vårt danska grannland kan som 
ingen annat skapa en gemytlig 
stämning. Följ med oss för att 
uppleva detta på nära håll. Vi 
startar med besök i Köpenhamn 
och åker vidare till ett trevligt 
hotell på Själlands västkust. Här 
får vi uppleva danskt ”hygge”, 
med små utflykter i närheten. 
På hemvägen besöker vi de 
gamla mysiga stadsdelarna i  
H C Andersens Odense.

Datum: 19–22 maj.
Bokning: 040-600 00 00  
eller www.scandorama.se/ 
hemmetsjournal
Pris: från ca 6000 kr*.
Läs mer: Presenteras i HJ nr 6.

BAD GASTEIN
med härliga 
vandringar
Naturen runt Bad Gastein är fan-
tastisk och inbjuder till under-
bara vandringar och promena-
der. Vi bor på anrika Salzburger 
Hof och under veckan ger vi oss 
ut på härliga vandringar där du 
kan välja mellan två olika vand-
ringsgrupper och svårighets-
grader. Vi samlas gemensamt 
på kvällarna för middagar, rolig 
frågesport och vinprovningar.

Datum: 4 juni–11 juni,  
27 augusti–3 september.
Bokning: 040-600 00 00  
eller www.scandorama.se/ 
hemmetsjournal
Pris: från 13 995 kr*.
Läs mer: Presenteras i HJ nr 7.

LOFOTEN
med Trollfjorden 
och magisk natur
Upplev den omtalande Trollfjor-
den, Silvermuseet och magisk 
natur. Denna resa tar oss längs 
Lofotens magiska kust från norr 
till söder. Vi färdas sedan längs 
Silvervägen till Arjeplog där vi 
besöker Silvermuseet och slut-
ligen Gammelstad kyrkstad i 
 Luleå.

Datum: 13–17 juni.
Bokning: Ring Via Luleå Resor 
0920-23 23 50 eller 020-23 23 85 
eller på www.vialulea.se
Pris: från 13 250 kr*.
Läs mer: Presenteras i HJ nr 8.

* Alla priser är per person med del i dubbelrum

Höga kusten  
& Inlandsbanan
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Fransk vinresa

Krakow

Longstay 
Cypern

FRANSK VINRESA
genom vinernas 
ABC
För dig som älskar vin har vi satt 
samman den perfekta franska 
resan till Alsace, Bourgogne och 
Champagne. Den tar oss ige-
nom de berömda vindistrikten 
och innehåller förstås flertalet 
provsmakningar. Lägg till det 
kulturella sevärdheter som kate-
dralen i Reims och vi vågar ut-
lova en oförglömlig resa.

Datum: 20–28 augusti.
Bokning: Ring 040-600 00 00 
eller på www.scandorama.se/
hemmetsjournal 
Pris: från ca 13 200 kr*.
Läs mer: Presenteras i HJ nr 12.

ISTRIEN
Ett Italien i miniatyr
Kroatiska halvön Istrien liknas 
närmast vid ett Italien i miniatyr. 
Silverglänsande olivlundar, väl-
skötta vinodlingar och uråldriga 
byar avlöser varandra. Utmed 
kusterna finner vi stadspärlorna 
Pula och Rovinj som vi besöker. 
Vi gör vingårdsbesök, en rund-
tur bland de befästa städerna 
och provar på delikatesser där 
tryffel används på ett fantasi-
fullt sätt. 

Datum: 24 september–1 oktober
Bokning: Ring 040-600 00 00 
eller på www.scandorama.se/
hemmetsjournal
Pris: från ca 12 000 kr*.
Läs mer: Presenteras i HJ nr 
15/16.

KRAKOW
med saltgruvan  
och Auschwitz
Ta chansen och följ med till 
charmiga Krakow. Här upplever 
vi stadens genuina atmosfär 
bland pittoreska gator och 
torg. Staden stoltserar med sin 
imponerande blandning av det 
förflutna och nutid. Vi besöker 
bland annat en av världens 
 äldsta saltgruvor, Wieliczka, och 
gör ett besök på koncentra-
tionslägret Auschwitz. 

Datum: 26 september–1 okto-
ber.
Bokning: Ring Specialresor  
054-18 89 00 eller mejla  
info@special-resor.se
Pris: från 11 520 kr*.
Läs mer: Presenteras i HJ nr 17.

MALLORCA
för dig som gillar  
att träna
Detta är resan är för dig som gil-
lar att röra på dig, vill komma 
igång med träningen eller 
vill motionera mera. Stor vikt 
läggs vid den sociala gemenska-
pen och det blir många härliga 
nya möten med likasinnade 
människor som vill uppleva ge-
menskap och se nya platser. Gi-
vetvis många aktiva upplevelser 
där träningsmoment och kultur 
ingår samt härlig gemen-
skap.  3–5 instruktörer och ca 
3–5 pass/aktiviteter om dagen. 

Datum: 23–30 oktober.
Bokning: Ring 08-545 535 40 
eller på www.springtime.se 
Pris: från 15 950 kr*.
Läs mer: Presenteras i HJ nr 18.

PIEMONTE
och tryffelfestival
Vi reser till Piemonte, ett om-
råde som ligger vackert inbäd-
dat av Alperna i nordvästra Ita-
lien. Här bjuds det på goda viner 
och kulinariska läckerheter. Följ 
med oss och njut av genuina 
miljöer, härlig stadskänsla i Turin 
och strosa runt på den årliga 

LONGSTAY CYPERN
Favoriten är tillbaka!
Agia Napa är välkänt bland sol-
törstande svenskar och omtalat 
tack vare sina fantastiska vita 
sandstränder. I resans pris ingår 
fyra intressanta heldagsutflyk-
ter i olika riktningar på ön:  
kulturhuvudstaden Paphos,  
tvådelade huvudstaden Nicosia, 
spökstaden Famagusta och 
Troodosbergen. Allt detta ut-
forskar vi under 15 härliga dagar 
i solen.

TYSKA PARKER
och trädgårdar
Unescoskyddade Wörlitzer Park, 
välordnade barockträdgårdar, 
vidsträckta landskapsparker och 
grönskande vandringsstigar är 
våra resmål i denna outforskade 
del av det gröna Tyskland. Vi 
upplever även arkitektur och 
gastronomi Bauhausstil samt 
avnjuter en bryggeriafton med 
skummande öl och rustik tysk 
mat. 

Datum: 19–23 juni.
Bokning: Ring 040-600 00 00 
eller på www.scandorama.se/
hemmetsjournal 
Pris: från ca 6600 kr*.
Läs mer: Presenteras i HJ nr 10.

tryffelfestivalen i Alba. Du  
kommer inte att ångra dig  
en sekund!

Datum: 8–12 oktober.
Bokning: Ring Specialresor, 
054-18 89 00 eller mejla  
info@special-resor.se
Pris: från 17 900 kr*.
Läs mer: Presenteras i HJ nr 19.
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Piemonte

Peking

Hantverk i Tallinn
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Forts från föreg sida

Mallorca

Istrien

Julmarknad
Tyskland

Julmarknad 
Krakow

PEKING
och Kinesiska muren
På denna resa utforskar vi 
 Peking lite närmare. Vi besöker 
bland annat världens största 
kejsarpalats, färdas med cykel-
taxi bland gränderna där vi gör 
hembesök hos en kinesisk 
 familj. Vi lagar dumplings och 
bestiger så klart Kinesiska 
 muren. Tillsammans upptäcker 
vi vad det stora landet i öst har 
att erbjuda. Det ges även tid på 
egen hand, så passa på att fylla 
julklappssäcken med många 
fina fynd.

Datum: Avresa i oktober/ 
november 2022.
Bokning: Ring 040-600 00 00  
eller på www.scandorama.se/ 
hemmetsjournal
Pris: Se hemmetsjournal.se/ 
lasarresor inom kort.
Läs mer: Presenteras i HJ nr 20.

Datum: 8–15 november.
Bokning: Ring 08-545 188 40 
eller mejla info@lotustravel.se
Pris: från ca 15 950 kr*.
Läs mer: Presenteras i HJ nr 22.

TALLINN
Hantverksresa
Följ med oss till Tallinn och 
upplev Estlands hantverk. Vi 
besöker ett spinneri där man 
tillverkar ullgarn, olika hant-
verksbutiker och givetvis blir 
det även besök på Estlands 
största slöjd- och hantverks-
mässa!

Datum: 10–14 november.
Bokning: Ring Specialresor 
054-18 89 00 eller mejla 
info@special-resor.se
Pris: från 6 975 kr*.
Läs mer: Presenteras i HJ nr 23.

JULMARKNAD
i Lübeck och 
Hamburg
En kombinationsresa där vi be-
söker julmarknaderna i Lübeck 
och Hamburg. Storstaden Ham-
burg erbjuder flera marknader 
och den så kallade historiska  
julmarknaden finns vid råd- 
huset. Marsipanstaden Lübeck 
har en av Tysklands mest väl-
besökta julmarknader. Vi bor  
tre nätter i Ahrensburg som är 
en trevlig småstad. 

Datum: 24–27 november.
Bokning: Ring 031-797 37 53  
eller mejla grupp@rolfsbuss.se 
Pris: från 4 195 kr*.
Läs mer: Presenteras i HJ nr 33.

JULMARKNAD
och advent i Krakow
Polens forna huvudstad Krakow 
är inte bara en kulturstad av  
stora mått utan även en av  
Europas vackraste städer. Vi  
gör en guidad stadsrundtur,  
besöker det kungliga slottet  
och går på julmarknad på det 
jättelika renässanstorget  
Rynek Główny. En klassisk  
konsert sätter extra guldkant  
på vistelsen. Vi bor mitt i  
centrum!

Datum: 2–5 december.
Bokning: Ring Jörns,  
0770-78 70 00 eller mejla  
info@jorns.se
Pris: från 8 995 kr*.
Läs mer: Presenteras i HJ nr 34.

* Alla priser är per person med del i dubbelrum
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