
Med tåg till Tyskland 
Följ med på en spännande tågresa och 
upptäck kulturstäderna Berlin och Hamburg.  
Vi börjar med Berlin, en av Europas mest 
vitala huvudstäder som bjuder på en rejäl dos 
av historia 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 Elbe-
philharmonie. Vi är på plats i Tyskland under 
sparrissäsongen och under ett par av våra 
måltider ser vi till att njuta av “det vita guldet”.   

Pris från: 19 900 kr per person i dubbelrum   
Bokning: Ring 08-669 55 25 eller  
www.varldensresor.se/icackuriren

Rom & Sorrento
Tre dagar i Rom inleder vår resa. Vi besöker  
Vatikanens museer och beundrar konstsam-
lingarna och Sixtinska kapellets magnifika tak, 
som freskomålades av Michelangelo. Vi ser 
Piazza Navona Roms vackraste barocktorg 
och Fontana di Trevi. Sedan vidare till Sorren-
tohalvön med den bedövande vackra Amalfik-
usten på sydsidan, där måleriska byar klänger 
sig fast på de branta sluttningarna, till den 
omsjungna Neapelbukten och den romantiska 
sagoön Capri. Med Sorrento som bas tar vi del 
av skönheten, historien och det italienska köket. 

Pris från: 19 495 kr per person med del i dubbelrum  
Bokning: Ring 0770 787 000 eller mejla: info@jorns.se
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Icakurirens läsarresor tar dig ut i världen  Nya vänner   l  Utflykter     l    Svensktalande guider    l    Fullspäckade program    l    Upplevelser

Costa Tropical
Följ med till spanska sydkusten och Hotel Helios i pittoreska Al-
muñécar. Vi gör utflykter till Málaga med guidad stadspromenad och 
vinavsmakning med tapas och Riofrío med guidad rundvisning på en 
störodling, där vi även får ett litet smakprov av den exklusiva ekolo-
giska kaviaren! 

Pris från: 15 395 kr per person med del i dubbelrum  
Bokning: Ring Jörns på 0770 787 000 eller mejla info@jorns.se  

5–19 okt

29 apr–5 maj 18–24 maj & 17–23 aug 19–26 maj

Presenteras  
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nr 2/2022
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nr 51/2021

Presenteras  
i Icakuriren  
nr 3/2022

Reslusten har vaknat igen när vi anar slutet på 
pandemin och många av oss längtar ut i världen. 
Under 2022 erbjuder Icakuriren utvalda resmål, 
populära favoriter i repris såväl som nya 
spännande destinationer.

Upplev Wien i vårskrud, res med Inlandsbanan 
genom det vackraste av norra Sverige, njut 
av konst, mat och vin i Italien och franska 
Provence… Nytt för i år är vår resa till Japan, 
där vi både besöker den gamla kulturstaden 
Kyoto och imponeras av modern arkitektur 
och storstadspuls i Tokyo. När du reser med 
oss ingår ett skräddarsytt program och kunnig 
guide, och vi kan lova att du får ut det 
lilla extra av resan!

Läs och dröm dig bort till nya 
intressanta resmål. Känn solen 
i ansiktet, doften av spännande 
mat, atmosfären av något nytt.

Varmt välkomna till Icakurirens 
läsarresor 2022!

Välkommen till 
2022 års resor 
med Icakuriren!

Läs mer om våra läsarresor  

på www.icakuriren.se/lasarresor 

där vi kontinuerligt uppdaterar  
informationen om våra resor!

Wien – Donaukryssning & opera
För fjärde gången åker vi till kulturens och caféernas stad Wien och 
njuter av förstklassig kultur, musik och bakverk. Vi besöker den 
Spanska ridskolan, Schönbrunn och kryssar i den undersköna Wa-
chau-dalen. Vi fulländar upplevelsen med ett besök på Volksoper där 
vi njuter av operan Figaros bröllop. 

Pris från: 12 495 kr per person med del i dubbelrum  
Bokning: Ring Jörns på 0770 787 000 eller mejla info@jorns.se  LÄSARRESOR

Island under vintern
Island är en återkommande favorit hos oss på Icakuriren! Med sitt 
karga lavalandskap, sina varma källor, glaciärer och en vildmark med 
annorlunda växter bjuder Island på en fantastisk naturupplevelse. Följ 
med på en rundresa i skir grönska där vi upplever vattenfallet Gull-
foss, bekantar oss med huvudstaden Reykjavik och doppar oss i en 
av öns stora turistattraktioner, de varma källorna i Blå lagunen. 

Pris från: 14 695 kr per person med del i dubbelrum  
Bokning: Ring Vulkanresor på 031-461062 eller mejla viglundur@vulkanresor.se  

Vandring i Bad Gastein 
Naturen runt Bad Gastein är fantastisk och inbjuder till underbara 
vandringar och promenader. Sensommaren är en favorit hos många då 
vädret är stabilare och temperaturen behaglig. Vi bor på anrika Salz-
burger Hof och under veckan ger vi oss ut på härliga vandringar där 
du kan välja mellan två olika vandringsgrupper och svårighetsgrad.  
Vi samlas gemensamt på kvällarna för middagar, roliga Quiz och 
vinprovningar.   

Pris från: 13 995 kr per person med del i dubbelrum  
Bokning: Ring STS Alpresor 0771- 20 20 20  

Höga Kusten & Inlandsbanan 
Med rälsbuss färdas vi på Inlandsbanan från Kiruna till 
Vilhelmina. Under resan tar vi del av fantastiska naturupplevelser 
med midnattssol i juni och glödande höstfärger i september. Den 
samiska kulturen får vi inblick i när vi besöker kyrkstaden Fatmomakke. 
Resan börjar på vackra Höga Kusten där vi med båt tar oss till 
Ulvön och upptäcker historiska Ådalen och Skuleskogen.  

Pris från: 22 500 kr per person med del i dubbelrum  
Bokning: Ring 08-669 55 25 eller  
www.varldensresor.se/icackuriren  
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26 apr–1 maj

26–29 april

Hurtigruten – världens 
vackraste sjöresa
Hurtigruten tar oss till platser där turister sällan 
satt sin fot. Vi reser från Kirkenes i norr ner till 
Bergen i söder genom majestätiska fjordar och 
små hamnar där större fartyg inte kan gå in. 
Det är stora kontraster mellan Nord- och Syd-
norge både på våren och hösten. I Kirkenes 
kan det vara full vinter i maj och praktfulla 
höstfärger i augusti. Samtidigt som det kan 
vara näst intill sommarvärme i Bergen under 
båda månaderna.  

Pris från: 21 490 kr per person med del i dubbelrum  
Bokning: Ring 054-18 89 00 eller  
mejla: info@special-resor.se  

4–11 jun & 27 aug–3 sep  9–15 jun & 17–23 sep

Favorit i repris!

Lotte Ivarson Sandén
Icakurirens chefredaktör



Baskien, Galicien & 
Kanta
Spanien men ändå inte Spanien. Med start 
i Baskien "tecknar vi ett porträtt" av norra 
Spanien, Två nätter i San Sebastián - Spaniens 
mest fashionabla badort och gastronomins 
högborg, inleder vår resa. Genom Kantabrien 
reser vi till keltiska Galicien. Vi provar vin och 
äter gott. Storslagna naturupplevelser, idylliska 
byar och historiska platser kantar vår väg. Vi 
avslutar i den berömda pilgrimsstaden Santia-
go de Compostela. 

Pris från: 20 995 kr per person med del i dubbelrum  
Bokning: Ring Jörns på 0770 787 000 eller  
mejla: info@jorns.se  

Mytomspunna  
Transsylvanien
Följ med till natursköna Transsylvanien och 
huvudstaden Bukarest. Här får vi se överdådi-
ga byggnader, sagolika slott och idylliska små 
byar där man kommer lokalbefolkningen nära 
inpå livet. Vi åker genom de mäktiga Karpa-
terna samt guidas genom rumänsk kultur och 
historia allt inramat med personlig svensk-
talande guide, lokala maträtter och härliga 
vinprovningar.  

Pris från: 16 900 kr per person med del i dubbelrum  
Bokning: Ring 08-545 188 40 eller  
mejla: info@lotustravel.se  

Operafestival i 
Savonlinna och finsk 
kultur
Besök och guidning i tonsättaren Sibelius hem 
i Ainola. Stadsrundtur i Nyslott och guidning av 
festivalens scenplats – Olofsborgs slott. Här ser 
vi den färgsprakande föreställningen Carmen 
med musik vi känner igen. Vidare till Imatra för 
att se det väldiga vattenfallet och som avslut-
ning besök i poeten J L Runebergs hem i den 
idylliska staden Borgå innan vi styr hemåt igen 
med färja Helsingfors-Stockholm. 

Pris från: 10 595 kr med del i dubbelrum 
Bokning: Ring 040-600 00 00 eller  
www.scandorama.se/icakuriren

Lofoten med 
midnattssol
Upplev Lofoten & svenska Lappland i mid-
nattssolens sken! Följ med oss på en resa full 
av naturupplevelser i svenska Lappland. Vi 
färdas längs en av världens vackraste vägar, 
”Sinnenas väg”, och upplever svindlande 
natur med långa Torneträsk och en dramatisk 
fjällvärld. Vi besöker Vikingmuseet Lofotr, 
svenska Same- och Fjällmuseet Ajtte och 
fjordkryssar i Trollfjorden.   

Pris från: 13 250 kr per person med del i dubbelrum  
Bokning: www.vialulea.se Tel: 0920-23 23 50  

Fjäll & fjordar i Norge
Massiva berg och ett storslaget fjordlandskap 
– synintrycken tar aldrig slut. Följ med till 
Norge och upplev magnifika sevärdheter 
som Geirangerfjorden, Atlanterhavsveien 
och Trollstigen! Geirangerfjorden slingrar 
sig ljusskimrande grön förbi vattenfall 
och tvärbranta fjäll med gamla gårdar på 
klipphyllorna. Vi lutar oss tillbaka och njuter 
av stillheten medan fartyget tar oss genom de 
trånga passagerna. 

Pris från: 10 695 kr per person med del i dubbelrum 
Bokning: Ring Jörns på 0770-787 000 eller  
mejla info@jorns.se

Marche
I ett avsides hörn, inramat av Apenninerna 
och Adriatiska havet och med minirepubliken 
San Marino i norr "gömmer" sig det ljuvliga 
Marche. Regionen må vara mindre känd än 
grannarna i väst, Umbrien och inte minst To-
scana, men den är väl så spännande! Vackra 
renässansstäder som Rafaels födelsestad 
Urbino, historiska Ascoli Piceno, mil efter mil 
av sammetslena sandstränder, böljande kullar 
och spektakulära grottor, ett fantastiskt kök 
och utsökta viner – Allt detta finns i Marche! 

Pris från: 19 995 kr per person med del i dubbelrum  
Bokning: Ring Jörns på 0770 787 000 eller  
mejla: info@jorns.se  

Lago Como & Lago 
Maggiore 
Vi flyger till Milano, där vi passar på att shoppa 
och strosa i staden med en extra intressant 
arkitektur. Sen blir starten vid underbart 
vackra Comosjön med sina pampiga hus och 
trädgårdar utsmyckade med vackra växter 
och statyer. Vi fortsätter till Lago Maggiore vid 
foten av Alperna – lika bedårande. Här njuter 
vi av båttur med besök på två vackra öar och 
majestätiska borgen Rocca dÁngera. Vidare 
mot bergen till Ossoladalen för ostprovning 
och lokal vinproducent med vinprovning. 

Pris från: 11 500 kr med del i dubbelrum 
Bokning: Ring 040-600 00 00 eller  
www.scandorama.se/icakuriren

Odessa & Moldavien
En kontrasternas resa genom Europas 
bortglömda skatter. Odessa med ståtliga 
byggnader och vackra stränder. Moldavien 
med utmärkta viner på spännande druvsorter, 
milslånga vinkällare, vackra naturvyer och 
spännande historia. Vi går på ukrainsk afton 
med folklore, i Odessas katakomber, i vingård 
och i vinkällare, i ca 12 km kalkstensgrottor 
och som avslutning Moldavisk folkloreafton.

Pris från: 14 500 kr med del i dubbelrum 
Bokning: Ring 040-600 00 00 eller  
www.scandorama.se/icakuriren

Presenteras 
i Icakuriren  
nr 17/2022

Presenteras 
i Icakuriren  
nr 9/2022

Presenteras  
i Icakuriren  
nr 18/2022

Presenteras  
i Icakuriren  
nr 10/2022

Presenteras  
i Icakuriren  
nr 19/2022

Presenteras  
i Icakuriren  
nr 11/2022

Presenteras  
i Icakuriren  
nr 12/2022

Presenteras  
i Icakuriren  
nr 14/2022

Presenteras  
i Icakuriren  
nr 15/2022

Icakurirens läsarresor tar dig ut i världen  Nya vänner   l  Utflykter     l    Svensktalande guider    l    Fullspäckade program    l    Upplevelser

26–30 juni 7–14 sep

6–10 juli  

 30 sep–9 okt  14–20 sep

17–22 aug

3–7 juli 16–21 sep

25–31 aug

Guldkorn i Stockholms 
Skärgård
Under fem dagar bekantar vi oss med åtta 
av skärgårdens finaste öar. Vi strosar bland 
syrenbuskar på pittoreska Arholma och får 
höra historien om ryssarnas angrepp 1719. I 
Furusund går vi i August Strindbergs fotspår 
och på Norröra ser vi miljöerna där Saltkråkan 
spelades in. Rödlöga med sina charmiga hus 
och inbjudande badklippor blir för många en 
favorit. Vi går båtluffarleden från Finnhamn till 
grannön Ingmarsö och resan avrundas med en 
natt på klassiska Seglarhotellet i Sandhamn.  

Pris från: 12 900 kr per person med del i dubbelrum 
Bokning: Ring Världens Resor 08-669 55 25 eller 
www.varldensresor.se/icakuriren

Charm och historia  
i Krakow
Här råder en genuin atmosfär bland stadens 
pittoreska gator och torg, Staden stoltserar 
med sin imponerande blandning av det för-
flutna och nutid, däribland två världsarv; den 
gamla stadskärnan och Saltgruvan i Wieliczka, 
som vi självklart besöker. Vi upplever, utforskar 
och smakar oss fram tillsammans med vår 
svensktalande lokalguide.  

Pris från: 11 800 kr per person med del i dubbelrum  
Bokning: Ring Specialresor 054-18 89 00 eller  
mejla: info@special-resor.se  

Presenteras  
i Icakuriren  
nr 22/2022

Favorit i repris!

25–30 sep

Norra Grekland
Under nio dagar går vi sex enklare 
vandringar i vackra miljöer. Strövtågen tar 
oss till de fantastiska klostren belägna på 
sandstensklippor i Meteora, mellan traditionella 
byar och gamla stenbroar i Pindosbergen, 
på kustvandring längs Joniska havet och till 
Apollontemplet i Delfi. Vi bor ett par nätter i 
den vackra kuststaden Parga, varifrån vi åker 
båt i den Joniska arkipelagen. I Zagorhoria 
blickar vi ut över den berömda Vikosravinen.  

Pris från: 19 900 kr per person med del i dubbelrum  
Bokning: Ring Världens Resor 08-669 55 25 eller 
www.varldensresor.se/icakuriren
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3–7 okt

Mat & vinresa Toscana 
Böljande kullar, höga cypresser, imponerande 
pinjeträd och ett kök som är känt över hela 
världen. Vi ger dig nu chansen att åka med på 
en resa till Toscana, ett av Italiens vackraste 
landskap . Vi bor i lilla byn Greve in Chianti, det 
berömda vindistriktet. Under resan smakar vi 
oss fram genom utvalda delar av Toscana där 
det mesta handlar om vin och fokus ligger på 
det genuina och småskaliga.

Pris från: 17 660 kr per person med del i dubbelrum  
Bokning: Ring 054-18 89 00 eller  
mejla: info@special-resor.se

Inställt

Inställt



Icakurirens läsarresor tar dig ut i världen  Nya vänner   l  Utflykter     l    Svensktalande guider    l    Fullspäckade program    l    Upplevelser

Höst i Japan
Resan börjar i kulturstaden Kyoto och avslutas 
med storstadspuls i Tokyo. Vi strosar i Kyotos 
gamla geishakvarter och njuter av traditionella 
japanska trädgårdar. Vi tar del av Sidenvägens 
skatter vid det fina museet Miho och känner 
historiens vingslag när vi besöker Fredsmu-
seet i Hiroshima. I Tokyo åker vi förarlöst tåg 
till konstgjorda öar i Tokyobukten och går på 
upptäcktsfärd i olika stadsdelar som alla har 
sin egen särprägel. Vi reser med en kombi-
nation av superexpresståget Shinkansen, 
lokaltåg och kollektivtrafik.  

Pris från: 32 500 kr per person i delat dubbelrum  
Bokning: Ring Världens Resor 08-669 55 25 
eller www.varldensresor.se/icackuriren  

Hantverksresa till 
Estland
Följ med Icakuriren på en fullmatad hantverks-
resa till Tallinn. Vi besöker Estlands största 
slöjd- och hantverksmässa, ullspinneriet Aade 
Lõng OÜ och Karnaluks – ett eldorado för alla 
som älskar textil och hantverk. Självklart  
bekantar vi oss även med Tallinn som stad. 

Pris från: 6 990 kr per person med del i dubbelrum  
Bokning: Ring Specialresor 054-18 89 00 eller  
mejla: info@special-resor.se  

Fånga historien och 
pulsen i Peking
På denna resa utforskar vi Peking lite närmre. 
Vi besöker bl a världens största kejsarpalats, 
färdas med cykeltaxi bland gränderna där vi 
gör hembesök hos en kinesisk familj. Vi lagar 
dumplings och bestiger såklart 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 jul- 
klappssäcken med många fina fynd.

Pris från: 15 950 kr per person med del i dubbelrum  
Bokning: Ring 08-545 188 40 eller  
mejla: info@lotustravel.se
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Aktiv resa till Mallorca! 
Detta är resan är för dig som gillar att röra på dig, vill komma igång 
med träningen eller vill motionera mera. Stor vikt läggs vid den sociala 
gemenskapen och det blir många härliga nya möten med likasinnade 
människor som vill uppleva gemenskap och se nya platser. Givetvis 
många aktiva upplevelser där träningsmoment & kultur ingår samt 
härlig gemenskap.   

Pris från: 15 950 kr per person med del i dubbelrum  
Bokning: www.springtime.se tel: 08-54553540  

Advent i Kulturstaden 
Polens forna huvudstad Kraków är inte bara en kulturstad av stora mått 
utan även en av Europas vackraste städer. Vi gör en guidad stadsrund-
tur, besöker det kungliga slottet och går på julmarknad på det jättelika 
renässanstorget Rynek Główny. En klassisk konsert sätter extra guld-
kant på vistelsen. Vi bor mitt i centrum! 

Pris från: 8 995 kr per person med del i dubbelrum  
Bokning: Ring Jörns på 0770 787 000 eller mejla info@jorns

Longstay på Cypern
Agia Napa är välkänt bland soltörstande svenskar, och omtalat 
tack vare sina fantastiska vita sandstränder. I resans pris 
ingår fyra intressanta heldagsutflykter i olika riktningar på ön; 
kulturhuvudstaden Paphos, tvådelade huvudstaden Nicosia, 
spökstaden Famagusta och Troodosbergen. Allt detta utforskar vi 
under 15 härliga dagar i solen. 

Pris och datum kommer presenteras på icakuriren.se/lasarresor inom kort. 
Bokning: Ring 040-600 00 00 eller www.scandorama.se/icakuriren

Julbord i Bad Gastein
Välkommen på en gastronomisk julresa till Bad Gastein! Vi äter gott 
och bor på anrika Salzburger Hof där det mellan programpunkterna 
finns möjlighet att njuta av hotellets spa, den mysiga byn eller några 
åk i backen. I resan inkluderas en härlig femrättersmiddag och resans 
höjdpunkt, det populära julbordet med över 72 läckra rätter. Vi besöker 
även Salzburg Christkindlmarkt, en av de äldsta och vackraste 
julmarknaderna i världen.   

Pris från: 4 395 kr per person med del i dubbelrum  
Bokning: STS Alpresor 0771-20 21 22    
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Favorit  
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Longstay

Portugisiskt vinresa
Portugal är ett land med kontraster och tvära 
kast. Vinproduktionen är både traditionell och 
modern. Vi besöker Alentejo med vingårdsmid-
dag. Vi upplever floden Douro och provsmakar 
portvin i hjärtat av vinregionen Régua. Vi åker 
på rundtur i sagolika lilla byn Monsaraz och 
vackra huvudstaden Lissabon. Som avslutning 
besöker vi en anrik vintillverkare där vi provar 
det världskända Moscatel de Setubal och äter 
avslutningsmiddag med portugisiska special-
iteter. 

Pris från: 14 500 kr med del i dubbelrum 
Bokning: Ring 040-600 00 00 eller  
www.scandorama.se/icakuriren
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Tryffelresa till  
Piemonte
Vi reser till Piemonte, ett område som ligger 
vackert inbäddat i Alperna i nordvästra Italien. 
Vår utvalda region Piemonte utsågs till årets 
”Top Region” av Lonely Planet 2019. Följ 
med oss och njut av genuina miljöer, härlig 
stadskänsla i Turin och strosa runt på den 
årliga tryffelfestivalen i Alba, du kommer inte 
att ångra dig en sekund!

Pris från: 17 900 kr med del i dubbelrum 
Bokning: Ring 054-18 89 00 eller  
mejla: info@special-resor.se  

Konst i Provence
Konst kryddad med god mat, vin och färgstar-
ka promenader! I Provence ligger konstpär-
lorna på rad och många av de stora franska 
konstnärerna har anknytning till regionen, 
Chagall, Matisse, Cézanne och van Gogh för 
att nämna några. Här finns även ett stort utbud 
av samtidskonst och skulpturparker. Vi bor 
både i Avignon och Nice, där vi upplever och 
utforskar konsten tillsammans.

Pris från: 18 990 kr per person med del i dubbelrum 
Bokning: Ring Specialresor 054-18 89 00 eller  
mejla: info@special-resor.se
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