
Lotte Ivarson Sandén
Icakurirens chefredaktör

Läs mer om våra läsarresor  

på www.icakuriren.se/lasarresor 

där vi kontinuerligt uppdaterar  
informationen om våra resor!

I SAMARBETE MED FOREX

Många av oss längtar efter att resa, upptäcka nya platser, äta 
gott, njuta av solen, vacker natur och omtalade sevärdheter.
Under 2023 erbjuder Icakuriren utvalda resmål, populära 
favoriter i repris såväl som nya spännande destinationer.

Upplev midnattssolen i Lappland, vandra i Alpernas 
sagolandskap eller njut av livet på kryss på Rhenfloden eller 
längs norska kusten 

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 i när och fjärran.

Nytt för i år är att alla Icakurirens läsarresor presenteras 
i samarbete med Forex! Det innebär att du som läsare och 
resenär kommer att få skräddarsydda valutatips inför alla 
våra resor samt rabatter i Forex shop inför varje avgång.

Varmt välkomna till  
Icakurirens läsarresor 2023!

LÄSARRESOR

Välkommen till 2023 års  
resor med Icakuriren!



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

Kryssning på Rhen 
På den här resan får du enastående  
blomsterprakt, pulserande stadsliv samtidigt 
som du kan njuta av att kryssa fram i stilla 
mak genom mjuka krökar och lummiga stråk 
sippandes på ett glas vin. Utflykt i Alsace och 
Champagne, strandhugg i Rüdeshiem och 
Köln, utsökta viner och fantastiska färger på 
Blomstertåget och Keukenhof som förgyller 
vår resa. 

Pris från: : 23 995 kr 
Bokning: Ring Jörns på 0770 787 000  
eller mejla info@jorns.se 

16–22 april 

Presenterades i  
Icakuriren nummer  

47 2022  

Vårens avgång 
presenterades i 

Icakuriren nummer 
51 2022

Höstens avgångar 
presenteras i 

Icakuriren  
nummer 12 

19-25 april
16-22 aug

29 aug-4 sept

Favorit  
i repris!

Hurtigruten –världens 
vackraste sjöresa
Vi reser från Kirkenes i norr ner till Bergen i 
söder genom majestätiska fjordar och små 
hamnar. Det är stora kontraster mellan Nord- 
och Sydnorge både på våren och hösten. 
I Kirkenes kan det vara vinter i maj och höst i 
augusti. Samtidigt som det kan vara sommar 
i Bergen under båda månaderna. Vi serveras 
mat inspirerad av lokala råvaror från de re-
gionerna vi kommer att besöka.   
 
Pris från: Vårens avgång från: 24 150 kr.  
Höstens avgångar från: 26 900 kr  
Bokning: Ring Specialresor: 054-18 89 00  
eller mejla: info@special-resor.se  

Presenteras  
i Icakuriren 
nummer 2 

24-29 april 

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 vat-
tenfallet Gullfoss, bekantar oss med huvud-
staden Reykjavik och doppar oss i de varma 
källorna i Blå lagunen. 

Pris från: 16 290 kr    
Bokning: Ring Vulkanresor på 031-46 10 62  
eller mejla viglundur@vulkanresor.se  

3-7 maj

Fridfulla Färöarna  
Följ med på denna unika resa till det spännande öriket Färöarna.  
Tillsammans med vår kunnige svensktalande guide får vi några  
härliga dagar i detta spektakulära landskap. Under resan upplever vi 
den dramatiska naturen med vattenfall och branta klippor.  
Vi lär oss mer om landets kultur och historia då vi besöker kyrkor, 
museum, och pittoreska byar. Förutom snabbt skiftande väder och 
ljudet av fågelsång råder det lugn och ro på dessa natursköna och 
fridfulla öar.  

Pris från: 21 950 kr   
Bokning: Ring Lotus Travel 08 - 545 188 40  
eller mejla info@lotustravel.se

Wien i vårskrud  
För fjärde gången åker vi till kulturens och caféernas stad Wien och 
njuter av förstklassig kultur, musik och bakverk. Vi besöker den span-
ska ridskolan, Schönbrunn och kryssar i den undersköna  
Wachau-dalen. Vi fulländar upplevelsen med ett besök på statsoperan 
där vi njuter av operan med ”Muntra fruarna i Winidsor på Volksoper.”  

Pris från: 13 695 kr   
Bokning: Ring Jörns på 0770 787 000  
eller mejla info@jorns.se  

Presenteras 
i Icakuriren 
nummer 3 

23-26 maj 

Presenteras 
i Icakuriren 
nummer 4 

Sagoön Capri  
& ljuva Sorrento 
Från den bedövande vackra Amalfikusten 
på sydsidan, där måleriska byar klänger sig 
fast på de branta sluttningarna, till den flitigt 
omsjungna Neapelbukten och den romantis-
ka sagoön Capri i den återupptäckta staden 
Pompeji uppenbarar sig en annan värld som 
ger oss en uppfattning om hur det var att leva 
för 2000 år sedan. Vi tar vi del av skönheten, 
historien och det italienska köket, provar vin 
och limoncello. Två nätter bor vi på Capri, fem 
i Sorrento!

Pris från: 19 695 kr   
Bokning: Ring Jörns på 0770 787 000  
eller mejla info@jorns.se

Presenteras  
i Icakuriren 
nummer 5 

24-31 maj 

En efterfrågad 
nyhet!

Presenteras  
i Icakuriren 
nummer  
6 & 13 

3-10 juni  26 aug-2 sept

Vandring i Bad 
Gastein  
Naturen runt Bad Gastein är fantastisk 
och bjuder in till underbara vandringar och 
promenader. Vi bor på anrika Salzburger 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: 14 495 kr  
Bokning: Ring STS Alpresor 0771-20 20 20  
eller mejla info@alpresor.se

Presenteras  
i Icakuriren  
nr 7 & 16

8-14 juni 7-13 sept

Favorit i repris!

Höga Kusten & 
Inlandsbanan 
Vi färdas på Inlandsbanan under tre dagar från 
Kiruna via Jokkmokk, Kåbdalis till Vilhelmina. 
Naturupplevelser väntar vid Storforsen och vi 
åker Vildmarksvägen förbi Stekenjokk. Resan 
inleds med några dagar på vackra Höga 
Kusten där vi med egen båt besöker Ulvön.  
Vi ser historiska Ådalen och Skuleskogen.
Tåget tar oss till Kiruna där vi får guidade 
visningar av gruvan och Ishotellet i Jukkasjärvi 
innan vi kliver ombord på Inlandsbanan.       

Pris från: 24 700 kr  
Bokning: Ring Världens Resor 08-669 55 25  
eller besök www.varldensresor.se/icakuriren 

Presenteras 
i Icakuriren  

nr 8

Lofoten med midnattssol 
Upplev Lofoten & svenska Lappland i midnattssolens 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, Silvermuseet i Arjeplog och fjord- 
kryssar i Trollfjorden.  

Pris från: Presenteras hos Via Luleå inom kort 
Bokning: Ring Via Luleå på 0920-23 23 50
eller besök www.vialulea.se

13 juli 

Norska höjdpunkter
Här plockar vi "russinen ur kakan" och tar med flera norska höjdpunk-
ter. Vi har lyckats kombinera Tosca på Oslo Opera med en av världens 
vackraste tågresor mellan Oslo och Bergen.  Vi upplever även national-
muséet, båtur på Näröyfjorden, Flåmsban och Bergen! Vi reser på två 
spektakulära järnvägar - med Bergensbanen från Oslo till Bergen över 
den väldiga högfjällsplatån Hardangervidda, och med Flåmsbanan - en 
av världens brantaste järnvägar, från Myrdal ner till Flåm. 

Pris från: 19 945 kr 
Bokning: Ring Jörns på 0770-787 000  
eller mejla info@jorns.se

Presenteras  
i Icakuriren  

nr 9

24-28 juni 



Advent i Krakow
Kraków är inte bara en kulturstad utan även en 
av Europas vackraste städer! Mirakulöst nog 
Kraków undan andra världskrigets förstörelse, 
varför man kan njuta av en stad i dess ur-
sprungliga prakt. Ackompanjerade polen- 
expert Ulla Dieden upplever du under en mysig 
adventshelg. Vi bor mitt i centrum och gör en 
guidad stadsrundtur. En klassisk konsert sätter 
extra guldkant på vistelsen.  

Pris från: Presenteras hos Jörns inom kort   
Bokning: Ring Jörns på 0770-787 000  
eller mejla info@jorns.se  

Skön kryssning  
i Andalusien
En bekväm kryssning från Sevilla till Cadiz 
och retur kombinerat med det populära Hotel 
Helios i Almuñécar. Sippandes på ett glas vin 
på soldäck på vårt premiumfartyg MS La Belle 
de Cadix får vi många fantastiska intryck och 
spännande utflykter. Samtidgt får du njuta av 
det andalusiska landskapets färger.  
Det är livet på en pinne!

Pris från: 23 945 kr   
Bokning: Ring Jörns på 0770-787 000  
eller mejla info@jorns.se

Presenteras  
i Icakuriren  

nr 30

Presenteras  
i Icakuriren  

nr 22

Presenteras 
i Icakuriren  

nr 31

Julbord i Bad Gastein  
Välkommen på en gastronomisk julresa till 
Bad Gastein! Vi äter gott och bor på  
anrika Saltzburger Hof där det mellan pro-
grampunkterna finns möjlighet att njuta av 
hotellets spa, den mysiga byn eller några åk i 
backen. I resan inkluderas en härlig femrätter-
smiddag 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 495kr 
Bokning: Ring STS Alpresor på 0771-20 20 20  
eller mejla info@alpresor.se   
 

11-21 nov 1-4 dec 12-14 dec 

Favorit i repris!

Aktiv seniorresa  
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*  
Bokning: Ring springtime på 08-54553540 
eller besök www.springtime.se 

Japan i höstfärger 
Vi strosar i kulturstaden Kyotos gamla 
geishakvarter och njuter av japanska träd- 
gårdar. Tar del av Sidenvägens skatter vid 
det fantastiska museet MIHO och känner 
 historiens vingslag när vi besöker Fredsmuseet 
i  Hiroshima. I Tokyo åker vi förarlöst tåg till 
 konstgjorda öar i Tokyobukten och upptäcker 
flera olika stadsdelar. Vi bor på 3-stjärniga  
hotell och reser med en kombination av 
superexpresståget Shinkansen, lokaltåg och 
kollektivtrafik.     

Pris från: 36 500 kr  
Bokning: Ring Världens Resor 08-669 55 25  
eller besök www.varldensresor.se/icackuriren  

Hantverksresa  
till Tallinn 
Vi besöker Estland där höjdpunkten är den 
stora slöjd- och hantverksmässan! Vi gör 
också en historisk vandring genom Tallinns 
gamla stadskärna som i sin helhet är upptagen 
på Unescos världsarvslista som norra Europas 
mest välbevarade medeltida stad. Självklart 
blir det också många chanser att fynda 
prisvärda garner, tyger, material för tovning, 
kiltning, knyppling med mera, då vi besöker 
flera välsorterade butiker med brett sortiment 
av alla sorters sybehör.  
Pris från: 8 750 kr 
Bokning: Ring Specialresor: 054-18 89 00  
eller mejla: info@special-resor.se  

Presenteras 
i Icakuriren 
nummer 19

Presenteras  
i Icakuriren 
nummer 20

Presenteras  
i Icakuriren  

nr 21

Preliminärt datum början av november21-28 okt 3-11 nov 

Favorit i repris!

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

26-30 juni 

Guldkorn i Stockholms 
skärgård 
Under fem dagar bekantar vi oss med åtta av 
skärgårdens finaste öar från Arholma i norr till 
Sandhamn i söder. I Furusund går vi i August 
Strindbergs fotspår och på Norröra ser vi 
miljöerna där Saltkråkan spelades in.  
Rödlöga med sina charmiga hus blir för många 
en favorit. Vi går båtluffarleden från Finnhamn 
till grannön Ingmarsö och resan avrundas med 
en natt på klassiska Seglarhotellet i Sand-
hamn. Vi reser med chartrade båtar och bor på 
anrika hotell. 

Pris från: 12 900 kr  
Bokning: Ring Världens Resor 08-669 55 25  
eller besök www.varldensresor.se/icakuriren

Presenteras  
i Icakuriren  

nr 10

Storslagna fjäll  
& fjordar 
Följ med och upplev storslagna naturscenerier 
som formar Norge, från första parkett när vi 
med båt och buss tar del av det natursköna 
Norge. Vi åker från Geiranger till Hellesylt, vi 
färdas på Trollstigen genom elva hårnålskurvor 
och besöker historiska platser.   

Pris från: 12 495 kr   
Bokning: Ring Jörns på 0770-787 000  
eller mejla info@jorns.se

5-11 aug 

Favorit i repris!

Favorit  
i repris!

Presenteras  
i Icakuriren  

nr 11

Presenteras  
i Icakuriren  

nr 14

 21-24 aug 

Bjärehalvön  
& Kullabygden
Under fyra dagar i slutet av augusti upplever vi 
det bästa av vad Bjärehalvön och Kullabygden 
har att erbjuda. På Bjärehalvön besöker vi, i 
sällskap av en lokal ciceron, det dramatiska 
klipplandskapet i nationalparken Hovs hallar, 
samt Norrvikens trädgårdar. I Kullabergs natur- 
reservat vandrar vi genom frodiga lövskogar 
och blomrika betesmarker. Vi besöker även  
Höganäs bryggeri och en äppelodling innan  
resan avslutas med vinprovning på Arilds 
vingård.

Pris från: 14 950 kr    
Bokning: Ring Lotus Travel 08 - 545 188 40 
eller mejla info@lotustravel.se 

Presenteras  
i Icakuriren  

nr 15

Presenteras  
i Icakuriren  

nr 18

2-9 sept 

Norra Island under hösten
Efter önskemål från er läsare åker vi denna gång förbi Reykjavik och 
upp mot norra Island. Mellan Islands vackra glaciärer och vida kuster 
besöker vi pittoreska fisketorp, åker på valsafari och promenerar längs 
vulkaner. På den här resan är Siglufjördur, Akureyri, Husavik, Myvatn 
och Diamantringen bara några av de många platser som vi kommer  
att besöka.  

Pris från: 22 600 kr    
Bokning: Ring Vulkanresor på 031-46 10 62  
eller mejla viglundur@vulkanresor.se

Smakresa i Bad Gastein
Välkommen på en vandringsvecka i det österrikiska kökets tecken.  
Under veckan så kommer vi förutom att få njuta av underbara 
 vandringar i sagolika miljöer även att utforska det österrikiska kökets 
många specialiteter. Resan bjuder dessutom på spännande utflykter, 
cooking class samt vin- och snapsprovning på lokala gårdar, allt med 
kunniga kockar och guider.   
 
Pris från: 16 495 kr   
Bokning: Ring STS Alpresor på 0771-20 20 20 
eller mejla info@alpresor.se

2-8 okt 

*Med reservation för prisjustering


