
Pris: 1.590:-

Reseblad 2012 för IdealResor 
Välkommen att möta våren & sommaren

10 /3  Stockholm/ Teater 2d     Fanny o Alexander på Dramaten 

Mars

17/3  Malmö 1d              Symässa på Stadionmässan    
24/3  Stockholm/ Teater 2d     Fanny o Alexander på Dramaten 

Pris: 510:-
Pris: 1.860:-

16/4   Holland 7d    Med Floriaden och Blomstertåget 
April

Pris: 7.900:-

En av vårens klassiska resmål är Holland. År 2012 är Floriadens år, den stora blomsterutställningen som åter-
kommer vart 10:e år.  Den hittar vi denna gång i Venlo, i sydöstra Holland. Ett stort område indelat i olika 
avdelningar och med skiftande utställningar möter oss.
Det färgsprakande blomstertåget som sakta rullar sin kortegeväg måste också ingå i en vårresa till blomsterlan-
det Holland. Kanaler, väderkvarnar, träskor och ost är andra kännetecken, under några spännande dagar tar 
vi del av det stora utbudet.

 Helsingforskryssning   Kristina från Duvemåla 
                                     på Svenska teatern i Helsingfors 

Maj
9/5 Helsingforskryssning 3d   Pris: 1.730:-

Pris: 2.300:-

 Juli
28/7  Österrike/Italien 7d    Med Berninaexpressen till Italien, 
                                                 Österrikes Alptoppar & Mainau

Gå gärna in på vår hemsida 
Den uppdateras dagligen.

www.idealresor.se
0472-550200

Pris: 7.150:-

Fast egentligen blir det ju sex länder med Danmark 
och Sverige! Vi skall åka båt, buss och tåg, njuta av 
hisnande höjder, fascinerande landskap och mäktig 
blomsterprakt. 

                    
Besök fyra länder på sju dagar! Tyskland – Österrike – Schweiz- Italien

9/5

Designa ditt eget resmål! Var med och påverka!
Ring eller maila oss – vi gör även program till 
företag, grupper och föreningar, allt efter eget 
önskemål.



Pris: 1.930:-

Reseblad 2012 för IdealResor 

Augusti

September

Gå gärna in på vår hemsida 
Den uppdateras dagligen.

www.idealresor.se
Tel.  0472-550200

31/8 Stockholm 3d  Tjejmil på Djurgården  

31/8 Stockholm 3d Vår huvudstad på egen hand Pris: 1.930:-

Nästa år avgörs Tjejmilen lördagen den 1 september. Du tävlar mot dig själv 
och testar din kondition på den sköna 10 km-banan runt Djurgården i Stock-
holm. Att springa en mil är en prestation oavsett vilken fart du håller. Det är 
en lycka att nå målet och känna tillfredsställelsen; ”Jag klarade det!”

Pris: Ej klart

Pris: 7.840:-

Litauen med Vilnius, Kleipeda och Kaunas 6d5/9
En kontrasternas resa till Litauen, ett 
land nära oss men med stora skillnader 
i kultur, natur och språk. Sedan några 
år tillbaka är landet med i EU men har 
kvar den egna valutan litas. Under 
några resdagar får vi en liten inblick i 

landet, vi upplever både storstad och 
landbygd, besöker ett barnhem och pro-
var inhemsk matkultur. Barnhemmet tar 
tacksamt emot kläder, stora som små. 
Vi bor en natt i Kaunas, två i huvud-
staden Vilnius och två nätter på båten.

15/9 Tysklands Vindistrikt 8d Pfalz, Rhen & Moseldalen 

Oktober
5/10    Spanien 10d Costa Brava o Barcelona Pris: 6.690:-

En härlig sol och upplevelseresa till den spanska 
kusten och staden Lloret de Mar. Kustremsan, Costa 
Brava, kallas den ”den vilda kusten” och ligger strax 
norr om Barcelona.

Malmö Opera, Evita 2d 27/10, 24/11, 1 dag 18/11
Burg 2d med shopping och dans 3/11
Göteborg, Lorensbergsteatern Galenskaparna & After Shave 30-års fest! 2d 10/11, 1/12
Lübeck, Julmarknad och dans i Burg 3d 30/11

Höst

Vindistrikten i Tyskland 
är många och varierande. 
Genom Pfalzområdet slingrar 
sig Deutsche Weinstrasse 
genom idylliska småbyar och 
slutar sedan nere i Frankrike. 
Från Rhen - och Moseldalen 
kommer också många härliga 
vinsorter. Under vår resa 

stannar vi på tre vingårdar 
för provning. Tillfälle blir 
det också att handla gårdens 
viner med hem. Landskapets 
charm, naturens scenerier, 
god mat och allehanda se-
värdheter, allt skall vi njuta 
av under dessa dagar.


