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G R Ä N S L Ö S A  M Ö J L I G H E T E R 
J O R D E N  R U N T

Nyfiken på världen? Då har du har hamnat i rätt sällskap! Vi är specialister 
på storslagna och småskaliga resor, upplevelser och event.

Med oss kan du vandra i Dolomiterna, spela golf i Västindien, träna dig 
stark på Mallorca eller färdas med isbrytare till Nordpolen. Och då har 
vi inte ens nämnt familjeresorna, cykelresorna, safariresorna, yogaresorna 
eller konferenserna. Bläddra vidare så förstår du vad vi menar.

Unlimited Travel Group består av tolv nischade svenska reseföretag. Våra 
medarbetare är experter inom sina områden. Vi vet precis vart just du ska resa. 
Och när. Och hur. Och varför. Vi är ju själva så väldigt nyfikna på omvärlden!

Följ med oss!
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Logga ut och koppla av. 

Att göra ingenting är hett. 

Och grymt underskattat. 

Ibland behöver man helt enkelt 

resa lite längre bort 

för att komma nära sig själv. 

Och varandra. 

STRANDAD 
I PARADISET

Världen är vackrare när man upplever 

den med alla sinnen samtidigt. 

Till fots eller hjuls finns bara här och 

nu. De största upplevelserna mäts 

varken i tillryggalagda steg eller 

i trampade kilometer. Bara känslan 

räknas. Det är inte så bara.

VANDRING 
OCH CYKLING

En aktiv semester 

som får dig att växa inuti. 

Utmaning och njutning i en 

välbalanserad kombo. Time out 

som gör dig både starkare 

och gladare!

UTMANA 
DIG SJÄLV

En lyckad kick off, konferens 

eller företagsresa är en viktig 

framgångsfaktor – om den 

görs på rätt sätt. Nya smaker, 

färger, dofter och vinklar ger 

perspektiv och nytändning. 

TIPS FÖR EN LYCKAD 
FÖRETAGSRESA

Ska man väva in studiebesök, 

rundvandringar, kunniga guider 

och kostnadseffektiva upplevelser 

krävs både ett globalt nätverk, ett 

knippe kreativa idéer och gedigen 

erfarenhet.

KUNDRESOR, MEDLEMSRESOR 
OCH STUDIERESOR 

Stora sevärdheter och 

små smultronställen 

världen över gör sig 

bäst i små sällskap, med 

insiktsfulla färdledare 

som kan konsten att 

berätta.

NATUR OCH KULTUR 
I FOKUS

I N N E H Å L L



 

ara i Stilla havet finns tusentals öar. 
I Indiska oceanen likaså. En del är 
pyttesmå. Vissa är obebodda. Många 
rymmer uråldriga kulturer och orörd natur 
medan andra har satsat stort på havsnära 

restauranger och förstklassiga hotell. 
 Hur hittar man sitt eget paradis? 
 Seychellerna, Mauritius, Antigua eller Tobago? Tillbaka-
lutad barfotalyx eller en järnsexa med havsutsikt? Eller 
båda delarna? 
 Hur ska man välja? 
 Man vänder sig till specialisterna såklart.
   
Paradiset är faktiskt inom räckhåll. Man behöver 
varken vara världsomseglare eller miljonär för att nå dit. 
Täta, reguljära flyglinjer från Europa gör minsta atoll 

tillgänglig på rimlig tid. 
 Inte behöver man kapa förtöjningarna till vardagen för 
gott heller. En vecka eller en månads stillhet och skönhet är 
en välgörande tid när man slutar att mäta den i möten och 
lunchraster. 
 Innan man bestämmer sig finns det förstås en del att 
fundera på. En ö eller en kombination av olika öar? 
Vilken årstid passar bäst för tropiska paradis i olika delar 
av världen? Strandnära bungalow eller ett hotell mitt i en 
tropisk trädgård? Sand eller klippor, berg eller hav, pool 
eller djuphavsfiske?
 Möjligheterna är oändliga. Specialisterna i Unlimited 
Travel Group vet.
   
Öarna skiljer sig förstås. Det är därför man ska vända 
sig till kunnigt och proffsigt folk som varit på plats och 

som vet precis vilka miljöer som passar ett nyförälskat 
par eller en livlig barnfamilj eller ett ensamt fruset hjärta 
i akut behov av värme. 
 Skräddarsytt, kallas det på resebyråspråk. Det är ett vitt 
begrepp som betyder erfarenhet och passionerad omtanke.

Att koppla av är en konst. För stressade storstadssjälar 
kan det ta tid att gå ner i varv. Belöningen är stor. När man 
får tid att göra ingenting får man också tid att fundera över 
vad man verkligen vill. Det blir lättare att njuta av stunden, 
att lyssna till sig själv och att planera sin egen framtid. 
 Bada nu eller genast? Hyra cykel eller läsa en bok i 
skuggan av ett svalkande tak av palmblad? Blunda och 
lyssna till ljudet av vinden och vågorna? 
 Att göra ingenting kan ibland vara det mest effektiva 
man har gjort på länge.

S T R A N D A D  I  PA R A D I S E T
Logga ut och koppla av. Att göra ingenting är hett. 

Och grymt underskattat. Ibland behöver man helt enkelt resa 

lite längre bort för att komma nära sig själv. Och varandra. 



SEYCHELLERNA
En ovanligt avskild och vacker plats att vistas på, inte helt 
olikt Edens lustgård med ovanliga djur, frodiga grönskande 
urskogar, härliga korallstränder och god mat från det kreolska 
köket. Ingen ö är den andra lik vilket gör arkipelagen med sina 
115 öar ypperlig att “luffa runt” på tills man finner en strand att 
ha nästan för sig själv.

Seychellerna med Travel Beyond
Bästa tid: mars - november
Pris på förfrågan
www.travelbeyond.se
08-54 50 59 50
info@travelbeyond.se

TAHITI 
Le Taha’a är ett av Tahitis mest privata gömställen, beläget 
på den lilla ön Motu Tautau. Här odlas den exklusiva vanilj 
som efterfrågas av världens mest kräsna kockar och de vackra 
pärlor som förknippas med Franska Polynesien. Här bor man 
i traditionell polynesisk stil i stora villor och sviter på stranden 
eller på pålar över vattnet.

Tahiti med Travel Beyond
Bästa tid: året runt, dock något mer regn december - mars.
Pris på förfrågan
www.travelbeyond.se
08-54 50 59 50
info@travelbeyond.se

GOLF I KARIBIEN 
När bara det bästa är gott nog; Corales Golf Club, Punta 
Espada, Teeth of the Dog och Dye Fore är fyra av värdens 
absolut bästa golfbanor. De ligger på Dominikanska 
republikens exklusiva östkust, söder om Punta Cana. Här är 
vädret oftast perfekt året runt. 

Casa de Campo och Punta Cana Resort 
med Birdie Golf Tours
Året runt
Pris på förfrågan
www.birdie.se
08-505 359 50
info@birdie.se

T ips  på hur  du kan kopp la av :
•   Ta av  dig  k lo ckan .
•   Bä r  endast  bek väma k läder .
•   T i tta  på omgi vning en .
•   Lyssna på l juden .
•   Tänk inte  på någo t  sä rsk i l t .

ANGUILLA
Anguilla är en riktig pärla i Karibiska havet dit massturismen 
ännu inte nått. Personliga hotell och fantastiska stränder med 
vit korallsand gör ön perfekt för bad, snorkling och dykning. 
Här väljer många världskändisar att semestra. Restaurangerna 
finns utspridda över hela ön och ligger ofta mysigt placerade 
vid havet. Ön nås via St Martin, så kombinera gärna.

Anguilla med Västindienspecialisten
Året runt
Pris på förfrågan
www.vastindienspecialisten.se
08-505 359 00
info@vastindienspecialisten.se

ARUBA
Manchebo Beach Resort & Spa är ett mysigt hotell med 
guldläge mitt på Eagle Beach på Arubas västkust. Här har 
man riktat in sig på hälsa och välmående med fitnessrum, 
yogainstruktörer, ett exotiskt spa på stranden och certifierade 
skönhetsterapeuter som erbjuder sköna inpackningskurer och 
healingmassage. Nära till flera golfbanor och nattliv! 

Aruba med Västindienspecialisten
Året runt
Pris på förfrågan
www.vastindienspecialisten.se
08-505 359 00
info@vastindienspecialisten.se

MALDIVERNA
Maldiverna är drömdestinationen för alla obotliga romantiker 
men det är också en perfekt semesterort för hela familjen. Välj 
mellan att bo i en bungalow på stranden eller på pålar i havet, 
utbudet är enormt. Här finner man även några av världens 
mest häpnadsväckande och exklusiva hotell, med allt från spa 
eller restauranger under vattenytan.

Maldiverna med Travel Beyond
Bästa tid: året runt, men mer regn maj - juni samt sep - okt.
Pris på förfrågan
www.travelbeyond.se
08-54 50 59 50
info@travelbeyond.se

H I T TA  D I N  E G E N  PA R A D I S Ö



 

andring är det enklaste, kanske mest 

naturliga sättet att ta sig ut i naturen. 
Förutom ett par sköna kängor behövs ingen 
specialutrustning. Våra kroppar är helt 
enkelt gjorda för att gå. 

 I världens häftigaste och allra vackraste bergstrakter finns 
många tusentals mil av mer eller mindre kända vandringsleder. 
Kruxet är att välja, att hitta guldkornen. Och att ta sig dit.
 Har man en bekväm bas eller låter någon annan 
transportera merparten av packningen klarar man sig bra 
med en lätt dagstursäck. Vattenflaska, snacks, kamera och en 
vindtät jacka är oftast det enda man behöver bära. Man går till 
dukat bord varje kväll och blir dessutom delaktig i en skönt 
otvungen gemenskap bland likasinnade. 

Cykeln är förmodligen historiens bästa uppfinning. 
Att uppleva en ny miljö från cykelsadeln betyder att man hela 

tiden både är i rörelse och mitt i händelsernas centrum. Att 
cykla i en liten grupp är riktigt trevligt! Antingen så har man 
en bekväm bas att göra lagom långa dagsutfärder ifrån. Eller 
så cyklar man från ställe till ställe och låter bagaget färdas 
fyrhjuligt.

Finessen med att anlita en erfaren arrangör är 
att man slipper fundera över vad som är en lagom lång 
dagsetapp, var de godaste middagarna serveras och var den 
finaste utsiktsplatsen göms. Tiden maxas optimalt till det som 
den är som gjord för: stora upplevelser. 

Ett varningens ord är på sin plats, här. Har man väl börjat 
upptäcka världen till fots eller till hjuls är det nästan omöjligt 
att få nog. Å andra sidan finns det få sätt att upptäcka okända 
trakter på som är så välgörande för både kropp och knopp. 
Samtidigt.

Världen är vackrare när 

man upplever den med 

alla sinnen samtidigt. 

Till fots eller hjuls finns 

bara här och nu.  De största 

upplevelserna mäts varken 

i tillryggalagda steg eller 

i trampade kilometer. 

Bara känslan räknas.  

Det är inte så bara.

VA N D R I N G 
O C H  C Y K L I N G



Spaniens kuststräcka mellan Barcelona och gränsen mot 
Frankrike kallas för Costa Brava, “Den vilda kusten”. Fina små 
vikar med avskilda sandstränder och ett kuperat inland med 
charmiga och genuina byar är en perfekt kombination för 
avslappnade cykelsemestrar i lugn takt.
   Vi cyklar oftast på grusvägar eller på mindre asfaltvägar. 
Naturen är mycket varierande, allt från ek- och pinjeskog 
till jordbruks- och kustlandskap. Området erbjuder också 

en mycket uppskattad mat- och vinkultur. Denna cykelresa 
innebär inte bara vackra vyer och naturupplevelser utan också 
intressanta kulturmöten som våra kunniga guider förmedlar. 
   De flesta dagar är cyklingen på lätt nivå utan stora 
höjdvariationer, ibland med inslag av någon enstaka brantare 
backe. Stigningarna är sällan längre än några hundra meter. Vi 
cyklar i snitt 35 kilometer om dagen i lugn takt och har hela 
dagen på oss för att komma fram. 

   Under veckan bor vi bekvämt på två olika hotell. Båda är 
fyrstjärniga med pool och håller hög standard.

Cykelresa Costa Brava/vackra Katalonien med WI-Resor
8 dagar, oktober 2017 & april 2018. Pris från 13 990 kr.
www.wiresor.se
0771-14 30 30
info@wiresor.se

C Y K E L R E S A  C O S TA  B R AVA / VA C K R A  K ATA L O N I E N 

På Gran Canaria finns ett nätverk av tusenåriga vandringsleder 
där lugnet bland bergen är påtagligt och något helt annat än 
de stora turiststråken utmed kusten. Till fots kan man njuta 
av grönskande dalgångar, lugna bergsbyar och mäktiga 
klippformationer.
Under hela veckan blir det dagsvandringar tillsammans 
med lokala svenska guider som har stor kunskap om både 
vandringar och den lokala kulturen. Lederna är bitvis branta 

både uppför och nerför, men inte mer avancerade än i 
Alperna. Det går också bra att välja mellan kortare eller lite 
längre dagsturer, beroende på dagsform. Räkna med många 
fina utsikter, en unik flora och ett rikt fågelliv, någon topptur, 
trevliga pauser och gott sällskap! Perfekt val för en aktiv 
semester!
 Bas för hela veckan är fyrstjärniga Parador de Cruz de 
Tejeda som har en bra restaurang och ett fint spa, beläget 

mitt i Gran Canarias gröna vulkanlandskap och med utsikt åt 
väster mot vulkanen Teide på Teneriffa.

Vandring på Gran Canaria med WI-Resor
8 dagar, nov 2017, jan & mars 2018.
www.wiresor.se
0771-14 30 30
info@wiresor.se

VA N D R I N G  PÅ  G R A N  C A N A R I A 

Följ med Jenny Adhikari till hennes hemland Nepal. I fem dagar 
vandrar vi i östra Nepal vid foten av världens tredje högsta berg, 
Kanchenjunga. Vi går 2 - 8 timmar per dag med en maximal 
stigning på 800 höjdmeter. Med oss har vi bärare från byn där 
vi startar och vi bor på enklare tehus i byar. 
   Vandringen ramas in med dagar i Kathmandu, besök i den 
religiösa staden Janakpur och i Dulikhel med sina vackra hus och 
uråldriga tempel där vi har flera 7 000 meterstoppar i blickfånget. 

Längs vägen ser vi hinduiska ceremonier och besöker flera rikt 
utsmyckade tempel. I naturreservatet Koshi Tappu bor vi på en 
camp och utforskar området till fots och med flodbåt. Fågelskådare 
från hela världen lockas hit för att spana på nationalparkens 485 
olika arter samt floddelfiner och krokodiler. En morgonpromenad 
i gryningen rekommenderas! Området kring Ilam är känt för sitt te 
och vi besöker fina odlingar i det kuperade landskapet.
   Jenny bor i Nepal och talar nepali. Genom hennes stora nät-

verk träffar vi konstnärer, lamor, teodlare och får personliga 
möten bland de olika folkslag som vi möter längs vägen.

Höstvandring i östra Nepal med Världens Resor
17 dagar, okt - nov 2017 & 2018. Pris från 29 800 kr.
www.varldensresor.se
08-669 55 25
info@varldensresor.se

H Ö S T VA N D R I N G  I  Ö S T R A  N E PA L 



venskarna reser till Japan som aldrig förr. 
Att landet är ett av världens säkraste att resa i 
och att det är billigare än Sverige just nu, spelar 
förstås in. 

   Kyoto är en av världens starkaste kulturstäder 
med närmare 2 000 tempel och shintohelgedomar. Samma 
gatumönster som anlades när staden blev huvudstad för 
Japan år 794 ligger fortfarande till stora delar kvar.
 I fiskebyn Akime med 160 invånare, längst ner på 
Satsumahalvön, kan man få följa med ett fiskelag ut 
och vittja näten en tidig morgon och se hur stingrockor, 
blåsfiskar, svärdfiskar och tonfiskar blir till en kokande 
gryta i nätet. 
   Skillnaden mellan Akime och jättestaden Tokyo med sina 
35 miljoner människor kunde knappast vara större. Med 
förarlösa tåg rullar man in i framtiden till de konstgjorda 
öarna i Tokyobukten. 

 Fyra timmars båtfärd genom en arkipelag i Östkinesiska 
havet leder till vulkanön Yakushima. Här kan man strosa 
omkring bland några av världens äldsta skogar med starka 

inslag av ceder och cypress. Jomoncedern som växer här 
sägs vara så gammal som 7 200 år. När UNESCO valde 
Japans första världsarv så föll valet på Yakushima. Fina 
stränder, korallrev och vattentemperaturer på långt över 20 
grader även i november! 

Med nyfikenhet, lust och kunskap i bagaget kan 
man komma långt. Världens Resor har resor till 69 olika 
länder på programmet. Hit hör Sveriges i särklass största 
och bredaste utbud av resor till Japan. I fokus står natur, 
kultur, historiska skeenden och en mångfacetterad nutid. 
Utgångspunkten är att skapa resor som medarbetarna 
själva skulle vilja göra.
 – Ingen resa är massproducerad utan har ett begränsat 
antal avgångar och ett begränsat antal deltagare, säger 
Jörgen Fredriksson som är Japanolog och en av grundarna 
till Världens Resor. Vi ser städerna till fots, vi kan bo i 
kloster, besöka fiskebyar och små pilgrimsorter. Vi är gäster 
i den verklighet som människorna som bor i landet lever i. 

Sydafrikas djur, natur, kultur och vingårdar i världs-
klass fascinerar en allt större skara nyfikna resenärer. Det är 
också en av de mest populära destinationerna som Travel 

N AT U R  O C H 
K U LT U R  I  F O K U S

Stora sevärdheter och små 

smultronställen världen över gör sig bäst 

i små sällskap, med insiktsfulla guider 

som kan konsten att berätta.

 ” V i är gäster i den 
verklighet som människorna 

som bor i landet lever i ”



Beyond skräddarsyr exklusiva och unika researrangemang till. 
 – Varför lägga tid på att boka allting själv när man 
kan överlåta alltsammans till ett proffs? säger Annika 
Björkroth, en av Travel Beyonds grundare. Vi skräddarsyr 
resor helt efter resenärens önskemål. Som kund hos 
oss har man alltid löpande kontakt med sin personliga 
reseplanerare före, under och efter resan. Vi tar hand om 
alla detaljer, stort som smått.

Travel Beyond vänder sig både till förstagångsresenärer 
och till de redan rutinerade. Nära safarimöten med vilda 
djur går förstås med fördel att kombinera med exempelvis 
de mäktiga Victoriafallen på gränsen mellan Zambia och 
Zimbabwe, med snorkling och barfotaliv i Mocambique 
och med en kvällsdrink medan solen sänker sig över 
Okavangodeltat.
 – Gemensamt för alla våra resenärer är att de uppskattar 
det goda livet, säger Annika. För oss är det också viktigt att 
våra lokala samarbetspartners är seriösa och att vi kan bidra 
på olika sätt till något gott. Våra hotell och lodger håller 
alltid högsta klass och i Sydafrika använder vi oss endast 
av små och privatägda boenden där man som gäst får ett 

omtänksamt och personligt bemötande. Vi är också stolta 
över att konkret bidra ekonomiskt till exempelvis skydd av 
utrotningshotade djur. 

PolarQuest är Sveriges polarspecialist och har 
arrangerat resor med små expeditionsfartyg sedan 1999. 
Fokus ligger på nära möten med vilda djur och sagolik 
natur på några av jordens mest spektakulära platser. Hit 
hör Svalbard, halvvägs mellan Nordnorges fastland och 
Nordpolen.
 – Vi färdas i de stora upptäckarnas fotspår men på 
ett bekvämt sätt, säger Adam Rheborg som jobbat som 
expeditionsledare och guide i polartrakterna de senaste 20 
åren. God mat, sköna sängar och en varm dusch ombord är 
självklara ingredienser för moderna polarfarare. Det man 
kan hoppas på är omtumlande möten med djur som valross 
och isbjörn, gnistrande glaciärer, vackra fjordlandskap och 
dramatiska bergskedjor. 

När det är svensk vinter är det sommar i Antarktis. 

En resa med PolarQuest till Antarktis är den sortens 
upplevelse som förändrar ens liv. På gummibåtskryss 

känner man sig väldigt liten. Och stor samtidigt, inuti.
 I dessa trakter där historiska upptäckare och modiga män 
med is i skägget kämpat sig fram går man nu till dukat bord 
och sover gott i mysiga hytter ombord. Kunniga guider 
berättar om historiska äventyrare, om hur pingvinerna 
anpassat sig till det extrema klimatet och om hur en säker 
och hållbar turism faktiskt bidrar till att skydda denna 
ömtåliga vildmark för framtida generationer. 

Sydgeorgien, ön som bara är en liten prick i den 
väldiga Södra oceanen, är till ytan en bråkdel större än 
Gotland men rymmer bergstoppar på nära 3 000 meter, 
mäktiga glaciärer och vidsträckta sandstränder. 
 – Många som har en resa till Antarktis på sin önskelista 
vet inte att det är till Sydgeorgien de egentligen längtar, 
säger Emma Nilsson på PolarQuest. 
 Sydgeorgiens imponerande välkomstkommitté består 
av 300 000 högljudda kungspingviner på en och samma 
strand. Fyra ton tunga elefantsälhannar vältrar sig i sina 
harem, vart och ett med uppemot 200 honor, medan en 
dunig pingvinunge matas och en bländande skönhet vaggar 
fram med två uppvaktande pingvinkarlar i släptåg.

BRINNANDE LÖNNLÖV

Japan! Trädgårdar och tempel i Kyoto, sumoturnering i 
Fukuoka, Fredsparken med Atombombsmuséet i Nagasaki, 
vulkaner och heta källor. Övernattning bland annat i en fiskeby 
och hemma hos familjer. Båtfärd till den sydliga ön Yakushima 
och strövtåg i trollskogar med flera tusen år gamla cederträd. 
En dos framtid får man på förarlösa tåg ut till öar i Tokyobukten.

Brinnande lönnlöv med Världens Resor
21 dagar, oktober & november 2017
www.varldensresor.se
08-669 55 25
info@varldensresor.se

I LIVINGSTONES FOTSPÅR 

Från Victoriafallen och flera historiska platser i Zimbabwe till 
Malawi. Livingstone var den som upptäckte Malawisjön och 
han kom att spela en avgörande roll i kampen mot slaveriet. 
Under resan blir det safari i tre olika nationalparker till fots, 
i bil och med båt. En inblick i några av södra Afrikas mest 
spännande länder! 

I Livingstones fotspår med Världens Resor
18 dagar, mars 2018
www.varldensresor.se
08-669 55 25
info@varldensresor.se

CENTRALASIEN 

Genom öknar till skimrande sagostäder längs Sidenvägen 
och vidare till snöklädda berg i Himmelska bergen. Kazakstan, 
Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan – fem 
länder som har blivit självständiga stater först efter upplösningen 
av Sovjetunionen. Till fots, med buss och terrängfordon till 
platser som Bukhara, Samarkand, Karakumöknen och Tasjkent. 

Centralasien med Världens Resor
21 dagar, september 2017 & april 2018
www.varldensresor.se
08-669 55 25
info@varldensresor.se

R E S O R  M E D  U N I K A  N AT U R -  O C H  K U LT U R M Ö T E N

VÅRT BÄSTA SYDAFRIKA 

En rundresa med personlig service, privata guider och 
exklusivt utvalt boende av högsta klass. Kapstaden och 
Godahoppsudden med privat sightseeing eller i egen hyrbil, 
vinprovning i mysiga staden Franschhoek, valskådning eller 
dykning med hajar i Hermanus och viltsafari i Krügerparken. 
Från din egen säng i en svit bland trädtopparna kan du spana 
ut över kristallklara Sand River och kanske se en leopard smyga 
fram i skymningen.
 
Vårt bästa Sydafrika med Travel Beyond. 
Bästa tid: september - april.
www.travelbeyond.se 
08-54 50 59 50
info@travelbeyond.se 

SVALBARD

Från den lilla norska huvudorten och utposten Longyearbyen går 
färden med något av de små och bekväma expeditionsfartygen 
som tar 12 eller 53 passagerare. Med stabila gummibåtar 
utforskar vi arkipelagen och låter is och väder bestämma exakt 
rutt. Utfärder iland varvas med intressanta föreläsningar, goda 
måltider och skön sömn ombord. Spännande spaning efter djur 
som valrossar, säl, isbjörn, polarräv och svalbardsren liksom 
stora fågelkolonier och mäktiga glaciärer ingår! 

Svalbard med PolarQuest
9 - 11 dagar, maj - september 2018. Pris från 35 900 kr.
www.polarquest.se
031-333 17 30
info@polarquest.se

SYDGEORGIEN & ANTARKTIS

Flyg från Punta Arenas i södra Chile till Falklandsöarna. 
Med fartyget Akademik Sergey Vavilov sätter vi kurs mot 
Sydgeorgien i sällskap av sjöfåglar som petreller, stormfåglar 
och vandringsalbatrosser. På Sydgeorgien möter vi gigantiska 
elefantsälar och hundratusentals nyfikna kungspingviner. Du 
kan också kombinera en kort flygresa från Chile till Sydshet-
landsöarna med en expeditionskryssning längs Antarktiska 
halvöns västkust. 

Sydgeorgien med PolarQuest
16 dagar, oktober - november 2017. Pris från 87 900 kr.
www.polarquest.se
031-333 17 30
info@polarquest.se 



 

U T M A N A 
D I G  S J Ä LV

En aktiv semester som får dig att 

växa inuti. Utmaning och njutning i en 

välbalanserad kombo. Time out som gör 

dig både starkare och gladare!

räningsresor har visat sig vara allt annat än 
en snabbt övergående trend. Oavsett om man 
är ute efter en skön miljö för att lite försiktigt 
komma igång med att träna flås och muskler, 
att få tekniktips av en inspirerande coach 

eller att finslipa en redan god form är en aktiv semester 
något som allt fler nappar på. 
 Mellan träningspassen finns det tid för återhämtning, 
soltimmar vid poolen, bad i havet och mingel på kvällarna.

Utmaning är ju ett vitt begrepp med olika 

innebörd beroende på en massa omständigheter och vem 
man är. Poängen med en träningsresa är att alla deltagare 
får utvecklas utifrån sina egna drivkrafter, förutsättningar 
och mål. I fokus står både utmaning och njutning. 

 Man tränar med likasinnade, instrueras och utmanas av 
duktiga coacher som ger individuell feedback och som 
hjälper varje deltagare att testa sina egna gränser. 
 Eller så tävlar man, för första gången eller för att slå 
sitt personbästa. Startplatsen i loppet är förbokad och 
garanterad. Familj och vänner följer såklart med som 
hejarklack!

Äntligen behöver man alltså inte ha dåligt 

samvete för att man har ett stillasittande liv och vet att 
man borde träna mer. En aktiv vecka i skön miljö kan vara 
det som behövs för att få fart på rörligheten och inspiration 
att förebygga ryggskott, stel nacke, ömmande axlar och 
huvudvärk. Kanske en kom-igång-resa som både är aktiv 
och avkopplande och som är speciellt anpassad för kvinnor 

över 50? Då varvas träningspass under professionell 
ledning med sol, hav, god mat, roliga utflykter och trevligt 
sällskap. 

Yoga, kondition eller styrka? Löpning, skidåkning 

eller cykling? Surf, golf eller triathlon? Kanske 
är en välförtjänt paus från vardagen det som är det allra 
viktigaste för en långsiktig energiboost? 
 Att utmana sig fysiskt i en inspirerande miljö betyder 
inte nödvändigtvis maxpuls dygnet runt. Dagsschemat 
är mer eller mindre fyllt av fysisk aktivitet men det är 
helhetsupplevelsen som är i fokus. Bekvämt boende, mat 
och förslag på olika aktiviteter för återhämtning mellan 
träningspassen ingår. 
 En gladare, starkare kropp får du på kuppen. 



Nå dina golfmål 2017! Våra golfskolor är till för alla nivåer 
av golfare, livsnjutare eller inbitna låghandicappare. Det är 
innehållsrika och intensiva resor som innehåller träning och 
spel, alltid förbokat och välplanerat.
 Olika resor har olika fokus beroende på resmål och tränare. 
Det kan vara sving, puttning, greenläsning och wedge-spel. 
Du kan få hjälp med svingteknik och konstruktiva övningar 
som du sedan tar med dig in i säsongen. Vi jobbar med 
närspel, bollträff och spelstrategi. Tränarna ger dig enkla tips 

som får dig att undvika misstag, ibland som genomgångar 
och presentationer i en liten grupp, ibland som individuella 
instruktioner. Du kan alltid vara säker på att det blir en hel del 
högklassig golf på vackert belägna banor.
 Vi bor alltid bekvämt på våra utvalda hotell och kan ibland 
kombinera golfen med vinprovning och intressanta utfärder 
i trakten. Ta chansen att boka in dig för en rejäl portion 
inspiration till golfsäsongen!  
 Biride Golf Tours arrangerar både vecko- och weekendresor 

med golfträning. Spanien, Portugal, Frankrike eller Sydafrika?! 
Valet är ditt!

Golfskola med Birdie Golf Tours
Valfritt antal dagar, året om. 
Pris på begäran
www.birdie.se 
08-505 359 50
info@birdie.se

G O L F S K O L O R

Stanna upp, reflektera, finn lugnet och kom i balans 
tillsammans med yogaläraren och hälsoinspiratören Karin 
Björkegren Jones. Inte långt från Amalfikusten ligger ett 
rustikt stenhus med anor från 1800-talet och en doftande 
medelhavsträdgård med olivträd, mullbär, lavendel och 
rosmarin. En rofylld och inspirerande miljö som gjord för yoga, 
meditation, inspirerande samtal och magnifika solnedgångar. 
Till gården hör biodynamiska odlingar och vin, olivolja, likören 

limoncello och sylt finns att köpa på plats.
 Det blir utflykter i omgivningarna och meditation, intressanta 
föredrag och diskussionsstunder. Hur får man tid till återhämtning 
i en stressfylld vardag? Hur kan man undvika fysiska besvär av 
mycket stillasittande? Med inspiration från sin nya bok kommer 
Karin även att berätta om lymfsystemet och dess påverkan på 
vår kropp. Dessutom föreläser Linda Löfroth om att våga bryta 
mönster, att se sig i spegeln och ifrågasätta. Är det här det liv 

jag vill leva när jag inte får ihop det? Och hur börjar jag om? 
Omstart-veckan ger nya perspektiv och massor av energi!

Omstart-yoga i Italien med Go Active Travel
8 dagar, oktober 2017. Pris från 14 900 kr.
www.goactivetravel.se
08-409 106 87
info@goactivetravel.se

O M S TA R T - Y O G A  I  I TA L I E N

Investera i dig själv med en unik träningsresa i lyxmetropolen 
Dubai! Träningspass som stärker dig på både insidan och 
utsidan varvas med solsäkra stränder, peppande föreläsningar 
och maxad shopping. På bara några årtionden har det lilla 
shejkdömet blivit en världsmetropol där designmärken och 
spektakulära skyskrapor möter soliga stränder och kryddiga 
basarer. En miljö som gjord för spännande upplevelser och 
härlig träning!

 Tillsammans med träningsexperten och inspiratören Leila 
Söderholm och de välmeriterade coacherna Gunnar Söderblom 
och Anette Lefterow blir det dagligen ett smörgårdsbord 
av lätta, tuffa och innovativa pass. På schemat finns allt 
från morgonyoga på stranden, löpning och styrkepass till 
inspirerande föreläsningar och work shops. Lär dig mer om hur 
du håller kropp och knopp i bra form och hur du får ut det bästa 
av dig själv och ditt liv. Det femstjärniga hotellet med privat 

strand ligger bara ett stenkast från Dubai marina med massor av 
restauranger och cool shopping. Härifrån är det också nära till 
Dubais gigantiska shoppingcentra i världsklass.  

Träningsvecka i Dubai med Leila Söderholm 
Go Active Travel, 7 dagar, november 2017.
Pris från 16 900 kr
www.goactivetravel.se

T R Ä N I N G S V E C K A  I  D U B A I  M E D  L E I L A  S Ö D E R H O L M



K U N D R E S O R ,  M E D L E M S R E S O R 
O C H  S T U D I E R E S O R 

Ska man väva in studiebesök, rundvandringar, kunniga guider och 

kostnadseffektiva upplevelser krävs både ett globalt nätverk, ett knippe 

kreativa idéer och gedigen erfarenhet. 

ehöver du nya idéer för att ditt företag eller 

förening skall utvecklas? Vill du erbjuda dina 
kunder förstklassig kundvård? Vill du ordna en resa 
för dina medlemmar, läsare, kunder, prenumeranter? 
En inspirerande kundresa, medlemsresa eller 

studieresa visar att ditt företag är framåtsträvande och mån om de 
sina. Det gäller att hitta rätt destination och ett intressant program 
som både motiverar, belönar och skapar trivsel. 

Redan på planeringsstadiet är det bra att ha någon som hjälper 
till. Det är guld värt att få förslag som varligt mejslats fram för just din 
grupp och just era förhoppningar och önskemål. När du överlämnar så 
mycket som möjligt till en professionell specialist slipper du tänka och 
oroa dig för att detaljer inte ska klaffa. Genom att boka en paketresa 
är hela gruppen dessutom skyddad om något oförutsett händer. Det är 
tryggt att veta att det i bakgrunden finns rutinerad backup.

Studiebesök som verkligen ger något, färdledare och lokala 
guider som både är kunniga och kan konsten att berätta hör kanske 
till det som är svårast att ordna på egen hand. Tur då att det finns 
arrangörer som både känner till var smultronställena ligger och var 
fallgroparna finns.

Fokus på mat och dryck med besök hos lokala ostproducenter, 
vingårdar och lantgårdar? Eller arkitektur, design, konst och mode i 
gamla och nya mästares fotspår? Kanske aktiviteter i hälsans tecken 
med föreläsningar och budskap som sätter fart på motivationen – eller 
närkontakt med engelska rosenträdgårdar, italienska citronlundar 
och franska örtagårdar?

När du som företagare står som avsändare till en resa för 
anställda, kunder eller medlemmar ställs höga krav på resans innehåll 
och upplägg. Då behövs en pålitlig och kunnig partner i kulisserna. 



U T G  R E S E P R O D U K T I O N

UTG Reseproduktion lyfter fram det mest intressanta och unika i 
olika länders och regioners konst och kulturhistoria – från forntid 
till nutida utställningar och evenemang. Ledande experter ser 
till att mötet med de stora konstverken och monumenten blir en 
levande och minnesvärd upplevelse. 
 Redan i antiken förstod man att hälsa, konst och skönhets-
upplevelser skapade lyckliga och harmoniska människor. Några 
dagar i hälsans tecken med aktiviteter som cykling eller vandring 
gör gott för både kropp och själ – inte minst om de kombineras 
med sinnlig kultur, mat och dryck för finsmakare. Att laga mat 
tillsammans med kunniga matexperter och mästarsommelierer 
sätter rejäl krydda på kulinariska möten med olika länders mat-  
och dryckeskulturer.
 Med flexibilitet, noggrann planering och snabb återkoppling ger 
UTG Reseproduktion personligt anpassade förslag och genomför 
varje resa med stort sinne för detaljer.

Kreativa och erfarna reseproducenter 
som skräddarsyr kvalitativa grupp-
researrangemang för tidningar, för-
eningar och företag. Med bred samlad 
destinationskunskap och specialkom-
petens inom bland annat konst, kultur, 
vin och gastronomi arrangerar UTG 
Reseproduktion upplevelserika resor 
i främst Europa men även till övriga 
delar av världen. 

www.utgreseproduktion.se 
08 - 120 525 00 
info@utgreseproduktion.se

U T G  R E S E P R O D U K T I O N

S P E C I A L R E S O R

Specialister på kompletta paketresor 
för grupper inom Europa och till 
andra delar av världen. Specialresor 
har 25 års erfarenhet av att erbjuda 
uppskattad kundvård i form av grupp-
resor till företag, föreningar och organi-
sationer. Alla resor planeras med 
yttersta omsorg och tar nätverkande 
och kundvård till nya nivåer.

www.special-resor.se 
054 - 18 89 00
info@special-resor.se

S P E C I A L R E S O R 
K U N D -  O C H  F Ö R E TA G S R E S O R

S P E C I A L I S T E R  PÅ  G R U P P R E S O R 

“Vi har rest med Specialresor i över 25 år! Detta är verkligen ett bra 
sätt att arbeta med kundvård, ett mervärde som gör att vi knyter 
kunderna ännu närmare till banken. Hela upplägget uppskattas 
med allt från informationsträffar på banken till reseprogrammen 
med intressanta sevärdheter och utflykter i varje land som alltid 
innehåller det lilla extra till våra kunders förtjusning. Allt detta 
kompletterat med Specialresors duktiga och trevliga personal.”

Stig Olsson, Marknadskoordinator, Westra Wermlands Sparbank

“Att besöka lantbruk utomlands tycker jag är ett bra sätt att få idéer 
och inspiration för utveckling av det egna företaget. Det ger även 
en ökad förståelse och kunskap om de produkter vi konkurrerar 
med på marknaden. Med Specialresors lantbruksresor får man bra 
studiebesök som i kombination med traditionella turistmål ger en 
mycket positiv reseupplevelse!” 

Lars Béve, Håkantorps gård, Vikbolandet

S Å  H Ä R  T Y C K E R  K U N D E R N A  O M  S P E C I A L R E S O R :



T I P S  F Ö R  E N  LY C K A D 
F Ö R E TA G S R E S A

En lyckad kick off, konferens eller företagsresa är en viktig 

framgångsfaktor – om den görs på rätt sätt. Nya smaker, färger, 

dofter och vinklar ger perspektiv och nytändning. 

onferenser, event och kick-offer är roliga 
och inspirerande evenemang att ta på 
allvar – viktiga i framgång och ännu 
viktigare i motgång och ekonomiskt tunga 
tider. Minnesvärda möten svetsar samman 

arbetsgänget och höjer taket för innovativt nytänkande.

Redan på planeringsstadiet måste man noggrant 
fråga sig vad som är syftet och målet med evenemanget och 
vad man vill få ut av att träffas. Man bör noggrant tänka 
igenom varför man genomför en kickoff eller en konferens, 
och sedan följa upp det hela efteråt.

Femton eller hundra deltagare? Oavsett hur stor 
gruppen är så gäller det att ha koll på de små detaljerna som 
gör hela skillnaden. Det kan vara en enkel, lokalt producerad 
måltid på en vingård i bergen, eller möjligheten att kunna 
ta ett dopp i havet mellan konferenspassen. Eller kanske att 
rensa fisk med en skärgårdsfiskare eller plocka kryddor med 
en italiensk matkonstnär.

Här är 8 värdefulla tips för en lyckad företagsresa: 

1. Bestäm syftet och se till att det uppnås.

Är det en personalfest, en kick off eller en ren konferens? 
Är fokus främst på att ha roligt tillsammans, att diskutera 
den nya marknadsplanen eller en väl avvägd kombination 
av båda delarna?

2. Välj rätt aktivitet.

Anpassa aktiviteterna efter alla deltagare i gruppen. 
Individer är olika – ta vara på det!

3. Värdefull restid.

Använd restiden till att stärka gemenskapen på smarta sätt. 
Så mycket bättre tillsammans! 

4. Delaktighet.

Låt deltagarna vara delaktiga både i möten och i resten av 
programmet, istället för att bara servera färdiga budskap.

5. Glöm tidigare grupperingar och hierarkier.

Blanda delar av organisationen och var öppen för nya kon-

takter. Gör aktiviteter där deltagarna kan mötas på en neutral 
plats där ingen känner sig mer hemma än någon annan.

6. Ha kul ihop! 

Glädje ger god gemenskap! Med luft i schemat finns plats 
för spontana samtal. Se till att ge utrymme för åsikter och 
låt alla få komma till tals.  

7. Skapa rimliga förväntningar hos deltagarna.

Nämn inte ”hemliga överraskningar” som lätt trissar upp 
förväntningarna i inbjudan. Skriv inte att deltagarna ska ta 
med sig pass om ni inte ska resa utomlands. Var tydlig utan 
att avslöja allt.

8. Finurlig omtanke.

Se till att ha minst ett litet eller större överraskningsmoment 
inplanerat. Hemligt på förhand, minnesvärt efteråt. 

Att låta erfarna arrangörer stå för fotarbetet både under 
planering och på plats är en smart investering för varje 
lyckad företagsresa. 



Eventyr har hjälpt ledande företag att 
inspirera och utveckla relationer med både 
kunder och anställda genom mer än 3 000 
framgångsrika event, konferenser, jubileum, 
produktlanseringar och kundmöten över 
hela världen. Med Eventyr blir varje event 
en del av företagets övriga kommunikation 
och mycket mer än en fristående pop-up. 
I nära samarbete med uppdragsgivaren 

tar Eventyr fram unika lösningar och leder 
hela projektet från start till mål. Kreativitet, 
nyfikenhet och engagemang lägger 
grunden för en mix av marknadsaktiviteter 
som gör skillnad på riktigt.

www.eventyr.se
08-12 13 96 60 
marie@eventyr.se

EVENT SOM GÖR SKILLNAD 
PÅ RIKTIGT

Roliga, överraskande och minnesvärda event, konferenser och 

möten! Med originella idéer och professionell planering guidar 

Eventyr genom projektledning, bemanning och genomförande 

med fullt fokus på gästerna. 

Sedan 1986 har Ski Unlimited arbetat 
med att ta fram unika, kundanpassade 
konferens- och företagsresor till några 
av världens finaste platser. Med stort 
engagemang och djupa kunskaper om 
fjäll och alper arrangeras minnesvärda 
möten där varje detalj är genomtänkt och 
minutiöst förberedd, från start till mål. Med 
bergstrakter i fokus skapar Ski Unlimited 

konferensresor som stannar kvar som ett 
brett smilband över goggles-brända kinder 
och som träningsvärk i både skratt- och 
lårmuskler. Som deltagare är det bara är 
hänga med!

www.skiunlimited.se
 08-654 12 60
 info@skiunlimited.se

MÖTEN SOM KÄNNS

Företagsresor med unika och aktiva upplevelser bygger på stort 

engagemang med genomtänkta detaljer. Ski Unlimited tror på 

möten som svetsar samman gänget och på aktivitet, uteliv och 

upplevelser som får gruppen att växa tillsammans. 

Affärsresor med god logistik, flexibilitet 
och professionell omtänksamhet kring alla 
detaljer gör varje resenär hos JB Travel 
till VIP. Med bred kompetens och hög 
servicenivå ser JB Travel till att varje kund 
kan vila i ett behagligt lugn och tryggt 
fokusera på själva syftet med sin resa. 
Enkelt, effektivt och smidigt!
 Specialdesignade studieresor ger 
nya intryck och insikter som fördjupar 
gemenskapen och breddar kunskapen 

inom företaget. Kundmöte på ett 
brusande Manhattan, kick off på en 
vingård i Sydafrika eller en djupare 
inblick i infrastrukturen i Shanghai? 
Inspirerande upplevelser med värdefull 
kompetensutveckling är JB Travel 
experter på. 

www.jbtravel.se
08-505 299 00
info@jbtravel.se

FÖRETAGSRESOR MED KUNSKAP 
OCH SERVICE UTÖVER DET VANLIGA 

Studieresa för tio personer eller flera hundra? Affärsresa fem 

eller femtio gånger per år? Med gedigna kunskaper och goda 

kontakter världen över skapar JB Travel affärsresor, möten, event 

och studieresor med färgstarkt innehåll som berikar.



Alla medarbetare och bolag som ingår i Unlimited Travel Group är specialister inom sitt respektive område. Gemensamt 

är ett mycket högt kvalitetsmedvetande där vi sätter våra kunders upplevelse främst – oavsett om det är en resa till 

polartrakterna, en konferens i Alperna eller ett event på hemmaplan. Detta är vårt recept för att återkommande kunna 

erbjuda småskaliga och storslagna resor och event. Att som företag ingå i Unlimited Travel Group innebär att varje 

bolag, även om det är litet och nischat, får den support som krävs för att alltid ge bästa möjliga upplevelse. 

Unlimited Travel Group AB är marknadsnoterat på First North-listan. www.unlimitedtravelgroup.se

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNLIMITED TRAVEL GROUPANNONS ANNONS

BIRDIE GOLF TOURS
Din personliga expert på golfresor 

www.birdie.se

08 - 505 359 50

 

EVENTYR
Skräddarsydda möten sedan 1995

www.eventyr.se

08 - 121 396 60

GO ACTIVE TRAVEL
Träningsresor & Tävlingsresor

www.goactivetravel.se

08 - 409 106 87

JB TRAVEL
Konferens- och affärsresor

www.jbtravel.se

08 - 505 299 00

POLARQUEST
Expeditionskryssningar till polarområdena

www.polarquest.se

031 - 333 17 30

SKI UNLIMITED
Konferens och Äventyr

www.skiunlimited.se

 08 - 654 12 60

SPECIALRESOR
Kund- och företagsresor

www.special-resor.se

054 - 18 89 00

TRAVEL BEYOND
Exclusive Travel Design

www.travelbeyond.se

08 - 54 50 59 50

UTG RESEPRODUKTION
Mat-, vin-, kultur- och sportresor 

www.utgreseproduktion.se

08 - 120 525 00

VÄRLDENS RESOR
Med lust, nyfikenhet och kunskap

www.varldensresor.se

08 - 669 55 25

VÄSTINDIENSPECIALISTEN
Drömresor till Karibien

www.vastindienspecialisten.se

08 - 505 359 00

WI-RESOR
Vandrings- och cykelresor

www.wiresor.se

0771 - 14 30 30

Alla medarbetare och bolag som ingår i Unlimited Travel Group är specialister inom sitt respektive område. Gemensamt 

är ett mycket högt kvalitetsmedvetande där vi sätter våra kunders upplevelse främst – oavsett om det är en resa till 

polartrakterna, en konferens i Alperna eller ett event på hemmaplan. Detta är vårt recept för att återkommande kunna 

erbjuda småskaliga och storslagna resor och event. Att som företag ingå i Unlimited Travel Group innebär att varje 

bolag, även om det är litet och nischat, får den support som krävs för att alltid ge bästa möjliga upplevelse. 

Unlimited Travel Group AB är marknadsnoterat på First North-listan. www.unlimitedtravelgroup.se

BIRDIE GOLF TOURS
Din personliga expert på golfresor 

www.birdie.se

08 - 505 359 50

 

EVENTYR
Skräddarsydda möten sedan 1995

www.eventyr.se

08 - 121 396 60

GO ACTIVE TRAVEL
Träningsresor & Tävlingsresor

www.goactivetravel.se

08 - 409 106 87

JB TRAVEL
Konferens- och affärsresor

www.jbtravel.se

08 - 505 299 00

POLARQUEST
Expeditionskryssningar till polarområdena

www.polarquest.se

031 - 333 17 30

SKI UNLIMITED
Konferens och Äventyr

www.skiunlimited.se

 08 - 654 12 60

SPECIALRESOR
Kund- och företagsresor

www.special-resor.se

054 - 18 89 00

TRAVEL BEYOND
Exclusive Travel Design

www.travelbeyond.se

08 - 54 50 59 50

UTG RESEPRODUKTION
Mat-, vin-, kultur- och sportresor 

www.utgreseproduktion.se

08 - 120 525 00

VÄRLDENS RESOR
Med lust, nyfikenhet och kunskap

www.varldensresor.se

08 - 669 55 25

VÄSTINDIENSPECIALISTEN
Drömresor till Karibien

www.vastindienspecialisten.se

08 - 505 359 00

WI-RESOR
Vandrings- och cykelresor

www.wiresor.se

0771 - 14 30 30


