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Reseklubben gör
en vacker rundresa i Georgien.

Reseklubben gör
en unik resa till
St Petersburg
i litteraturens
fotspår.

STORLAGET OCH SMAKFULLT
I GEORGIEN
I skuggan av mäktiga Kaukasus ligger Georgien,
litet till ytan men med ett varierat. Vår resa börjar
i vindistriktet Kakheti och fortsätter till Kaukasus
centrala massiv. Vi tillbringar två dagar i den
pittoreska byn Stepantsminda. Resan avslutas i
huvudstaden Tbilisi.
»»
TID: 16–24 september 2016.
»»
PRIS FÖR PRENUMERANTER:

24 500 kronor. Icke-prenumerant: 26 000
kronor. Enkelrumstillägg: 3 800 kronor.
»»
INFO OCH ANMÄLAN: Världens Resor,
08-669 55 25. info@varldensresor.se,
www.varldensresor.se/temaresor/
tidningen-vi.
FLODKRYSSNING I LOIREDALEN
Följ med Reseklubben på en vacker flodkryssning i franska Loiredalen. Loirefloden flyter
genom ett bördigt landskap med prunkande
trädgårdar, vingårdar och – inte minst – ett
pärlband av slott som är riktiga mästerverk från
renässansen.
»»
TID: 30 september 2016.
»»
PRIS FÖR PRENUMERANTER: 28 950

kronor. Icke prenumeranter: 29 950 kronor.
»»
INFO OCH ANMÄLAN: Escape Travel, tel.
08-450 38 90, info@escapetravel.se.
UPPLEV UNIKA JORDANIEN
Nu får du en ny chans att uppleva succéresan
”Jordanien – så mycket mer” där vi inte bara får
se landets viktigaste och mest fantastiska sevärdheter, utan också får en möjlighet att komma
landet närmare såväl fysiskt som kulturellt.
»»
TID: 11–20 oktober 2016.
»»
PRIS FÖR PRENUMERANTER:

21 950 kronor. Icke-prenumeranter:
23 450 kronor. Enkelrumstillägg: 2 600
kronor.
»»
INFO OCH ANMÄLAN: Ansgar resor,
tel. 031-17 36 90, infor@ansgar.se.

Kultur- och författarresa till St Petersburg
SKÅDESPEL • DOSTOJEVSKIJ • PUSHKIN
30 september–5 oktober. Följ med
Reseklubben till den fascinerande staden
St Petersburg under några höstdagar då vi
lär känna den ryska litteraturen på plats.
Vi får följa några av de stora författarna
i fotspåren, besöka deras hem (numera
lägenhetsmuséer) och platserna för
avgörande möten i deras böcker – och i det
verkliga livet.
Vi kommer dessutom att underhållas
av skådespelare som i unika skådespel för
Reseklubben visar brottsstycken av författarnas verk.
Resan bjuder också på en tur på floden
Neva genom staden. Ciceron på resan är
journalisten och Rysslandskännaren
Erik Klefbom.
Erik Klefbom är journalist och
Rysslandskännare. Han gjorde sitt
första besök i Sovjetunionen 1985 och
har gjort otaliga resor i Ryssland och
Ukraina. Han har jobbat som frilansjournalist
i Moskva. I dag är Erik Klefbom verksam hos
föreningen Vetenskapsjournalisterna.

Vi gör en tur på
floden Neva.

RESEFAKTA
»»
TID: 30 september–5 oktober
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2016.
»»
PRIS FÖR PRENUMERANTER: xxxx

xxxxxxx xxxxx.
»»
INFO OCH ANMÄLAN: Historiska

Resor, tel 08-545 95 200,
homeros@historiskaresor.se,
www.historiskaresor.se.
»»
I PRISET INGÅR: Flyg Stockholm St Petersburg t/r, fem nätter på bra turistklasshotell, del i dubbelrum inkl frukost.
skådespelare som medverkar under tre
tillfällen, transfers, utflykter och måltider
enligt program buss, guidning och entréavgifter enligt program, individuellt visum till
Ryssland.

Läs mer om våra resor: www.vi-tidningen.se/reseklubben

