
                                                                                         
                                                                                                    Fältjägarföreningen 

 

Adress Telefon Plusgiro Organisationsnr Hemsida/e-post  

ENA Operations AB 0470-109 80   8308616-5 556494-3065 www.enaoperations.se 

Kungsgatan 13 Fax Bankgiro Innehar F-skattebevis  

352 31  Växjö 0470-109 33      5923-1415  info@enaoperations.se 
 

 

 

Välkomna med på en 8 dagars Fältjägarresa  
26/5 – 2/6 2018 till historierika  

Barcelona och natursköna Costa Brava!  

 
Under 8 dagar kommer våra sinnen att få glädjas på denna mångfaldens resa till Kataloniens  
guldkorn. Vi besöker Costa Bravas pärla, March Chagalls blåa paradis, Tossa de Mar och den 
pulserande staden Barcelona med sitt rika historie- och kulturarv.  Vi får njuta av Kataloniens största 
vindistrikt och besöker två vingårdar för att avsluta med att avnjuta en katalansk lunch ute på 
landsbygden.  
 
Vi gör en kombinerad tur med besök av en av Europas största militära fort och spetsformade bastion 
i Figueres och för de som önskar, en djupdykning i Salvador Dalís surrealistiska värld där vi fascineras 
av hans konstverk och galna upptåg på Museo Teatro Salvador Dali, för att sedan äta en trivsam 
lunch innan vi beger oss tusen år tillbaka i tiden när vi ankommer till  den vackra medeltida staden 
Besalú. För de som orkar, en liten kortare vandring med guide till en vacker renässansträdgård som 
avslutning på denna härliga vecka! 
 
Resans program blir en perfekt kombination av naturupplevelser, intressant historia, färgstark kultur 
och introduktion i den fantastiska spansk/katalanska gastronomins värld.   
Vi gör det enkelt och bekvämt: 
 

✓ Alltid svensk personal på plats  
 

✓ Reseledarens tjänster ingår under hela vistelsen 
 

✓ Alla måltider inkluderade med vin och vatten eller öl per person samt en kopp kaffe efter 
varje måltid på de utomstående restaurangerna. All dryck och så mycket kaffe som önskas i 
baren på hotellet (All Included: Fria drycker + bryggkaffe kl. 11:00 – 23:00). På ankomstdagen 
börjar All Included kl. 12:00 och avslutas kl. 12:00 på avresedage 

✓ Tre måltider blir på restauranger som valts med omsorg och som återspeglar den 
spansk/katalanska gastronomins härliga värld 

 



 

 

Program: 
 

Lördag 26/5 2018 - Ankomst i Barcelona 

Svensk guide möter upp på flygplatsen, transfer till hotellet i Lloret de Mar. 

 

 
Incheckning. Före middagen träffas vi för en välkomstdrink (ett glas sangria) samt middag. Vi 
kommer att bo på det fina hotellet Alba Seleqtta**** - ett mycket trivsamt och centralt hotell i 
Lloret de Mar. Alla rum erbjuder balkong, badrum med hårfön, minibar/kylskåp (mot avgift) 
kassaskåp (mot avgift). Fin restaurang med variationsrik buffé till alla måltider. Litet Spa med 
varm inomhuspool, bubbelpool och bastu. Mysig solterrass samt härligt poolområde med 
liggstolar och bar. Varje kväll erbjuds underhållning i baren. Wifi mot avgift. 
 

Söndag 27/5 2018 - Stadsvandring i  Lloret de Mar och fri eftermiddag, alt kustvandring till den 

vackra renässansträdgården Santa Clotilde med guide  

Efter frukost blir det en kort stadsvandring med vår lokala guide.  
Vi beundrar stadens vackra kyrka San Roman och Rådhuset och njuter sedan av hotellets faciliteter 
och en god lunch. Efter lunch blir det en härlig promenad längs med kusten till den vackra 
renässansträdgården Santa Clotilde. Vi vandrar ca 4 km totalt. På kvällen gemensam middag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Måndag 28/5 2018 - Båttur längs med natursköna Costa Brava och till orten Tossa de Mar 

 
Efter en god frukost promenerar vi 10 minuter innan vi stiger ombord på båten till Tossa de Mar, 
romarnas Turissa. Det blir en härlig tur längs med den vackra vilda kusten Costa Brava. En fantastisk 
kust som man bör uppleva även från havet. Kusten är explosiv med vacker natur av korkekar, 



 

 

strandtallar och pinjeskog som täcker bergsformationerna med djärva stup ned mot havet. Den fina 
vegetationen är fylld med dofter av rosmarin, timjan och lavendel.   

Väl framme i Tossa tar vi en gemensam stadspromenad i Marc Chagalls blå Paradis. Den vitryske 
konstnären tillbringade somrarna 1933 och 1934 i Tossa de Mar. Vi besöker La Vila Vella - Den 
Gamla Staden - som tar oss tusen år tillbaka i tiden.   

 

 

 
Lite fri tid på egen hand till fika och shopping. Vi vänder tillbaka till hotellet för lunch för att sedan 
bege oss till den trivsamma bodegan El Paratge. Här får vi provsmaka lantviner, sherry, likörer, goda 
katalanska lufttorkade korvar, härlig skinka samt god får- och getost. Den goda anjovisfyllda oliven 
och den söta spanska mandel- och honungnougaten kan man inte avstå. Det blir allsång i bussen när 
vi vänder vi tillbaka till hotellet i god tid innan middagen!  
 

Tisdag 29/5 2018 - Vingårdar och lantlig katalansk lunch  

Efter frukost blir det en utflykt i vinets, cavans och katalanska gastronomins tecken.  

Vi får en intressant introduktion i vinets historia, lära oss lite om Kataloniens vindistrikt samt får 
följa druvans spännande process från druva till vin. Turen blir söder ut mot Kataloniens största 
vindistrikt Vilafranca del Penedés. Katalonien står idag för ca 25% av Spaniens totala 
vinproduktion. Här framställs viner av många olika slag och gemensamt för dem alla är att de 
håller mycket hög kvalitet.  

 
Vi besöker först de välkända Torresbodegorna som ägs av familjen Torres, femte generationen, och 
som representeras av Miguel A. Torres. En videofilm tar oss tillbaka i historien och berättar för oss 
om familjen Torres och utvecklingen av Torres-vinerna. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi besöker vingården, en behaglig tur med ett litet tåg genom de vackra omgivningarna och besöker 
La Catedral del vino, vinets katedral, en mycket speciell upplevelse. Vi får se fermenteringstankarna 
och upptappningssektionen. Vi avslutar vårt besök med provsmakning av två olika sorters vin och får 
också köpa med oss viner från Torres-butiken.  
Vi lämnar Torres och beger oss längre ut på landsbygden och besöker Jordi och Katy´s restaurang,  
Ca la Katy. Här får vi avnjuta en god och utsökt hemlagad tre-rätters lunch med gott Penedés vin, och 
om vädret tillåter, avnjuter vi lunchen under skuggan av fina mullbärsträd. Efter en välsmakande 
måltid besöker vi den för många okända cava producenten, Romagosa Torné, som erbjuder en högst 
personlig och hög kvalitet av viner och cava. 



 

 

Vi tas emot av Montse, dottern och åttonde generationen som framställer högkvalitativ cava och 
goda viner. Vi avslutar besöket med provsmakning av cava och vin samt möjlighet att köpa med 
sig en god cava eller vin hem. Mätta och belåtna efter att ha stimulerat alla sinnen vänder vi 
tillbaka till hotellet, ankomst ca. kl. 18:30. 

Middag. 

 

Onsdag 30/5 2018 - Salvador Dali, Militärfortet San Fernando, lunch och Medeltida Besalú  

Efter frukost bär det iväg till Salvador Dali´s födelsestad Figueras och hans fantastiska museum.   

Det blir en djupdykning i Dali’s surrealistiska och bisarra värld, hans unika personlighet och stil 
präglar all konst samt hela byggnaden i sig. Besöket blir en sann upplevelse!  

Resten av deltagarna åker några få minuter ut till en av Kataloniens största historiska monument, El 
Castillo de San Fernando, som är en av Europas största militära fästningar med pilspetsformade 
bastioner.  
Här blir vi guidade runt beroende på val av besök som önskas.  

 

 

 
Vi intar sedan en härlig Lunch utanför Figueres och vänder nosen västerut mot en av Kataloniens 
vackraste medeltida städer, staden Besalú.  
Vi njuter av Besalús vackta stenbro,staden hade under medeltiden en stor och viktig judisk koloni 
med stort inflytande. Judarna stängdes in i ghetto under den spanska inkvisitionen. I Besalú har man 
gjort den unika upptäckten av en befintlig Mikwa, ett judiskt badhus, unik i hela Spanien. Vi strövar i 
byn och provar den lokala likören Ratafia innan vi vänder tillbaka till hotellet lagom till middagen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 31/5 2018 - Historierika Barcelona med paellalunch  

Efter en riklig frukost bär det iväg till den vackra staden Barcelona med sin över 2000 år långa och 
innehållsrika historia. Den helt fantastiska medeltida arkitekturen finns fortfarande bevarad i Ciutat 
Vella, den gamla staden.  



 

 

Vi börjar stadsrundturen med Barcelonas stora sedvärdhet, La Sagrada Familia, av den berömde 
katalanske arkitekten Antonio Gaudi. Vi stannar här för att i detalj studera dess vackert utsmyckade 
fasader och fängslas av en underbar blandning av natur och arkitektur. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Staden genomsyras av vacker arkitektur men inte bara av geniet Gaudis spektakulära basilika, de 
vackra husen på Paseo de Gracia med Casa Batlló och La Pedrera, utan många andra 
katalanska men även utländska arkitekter har gjort Barcelona till en viktig referens i den 
internationella design och arkitekturvärlden. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Turen fortsätter sedan till den emblematiska platsen Plaza  España,  centrum för den andra  
Internationella  Världsutställningen  1929  i  Barcelona  med  de  vackra Kampaniletornen och  det  
fina  Nationalpalatset  som  idag  är  Kataloniens Nationalmuseum. 

 

 
 

Vi forsätter sedan upp för berget Montjuich åker förbi El Pueblo Español från 1929 - det lilla 
Spanien i ett nötskal med vackra exempel av spanska kända byggander från olika platser i 
Spanien - för att komma till Olympia Stadion från 1992. Här gör vi ett kort fotostopp. 
Turen går sedan vidare till utsiktsplatsen Mirador del Alcalde, härligt fotostopp med överblick över 
Barcelonas hamnområde.  
Vi tar oss till Olympiabyn med sin fina hamn och intar goda tapas och härlig paellalunch. Mätta och 
belåtna njuter vi därefter av lite tid på Las Ramb las. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här trängs amatörunderhållare, konstnärer, gatuförsäljare och bohemer med vanligt folk. Den 
spanske poeten, Federico García Lorca, skrev: “Detta är den enda gata i världen jag önskar inte 
hade något slut”. Vi kan inte annat än samtycka.  

Vi samlas igen kl. 17:00 och vänder tillbaka till hotellet för middag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 1/6 2018 - Fri dag på egen hand 

Efter frukost en härlig ledig dag till att vila, njuta av sol och bad samt av allt inkluderat på hotellet. 
Glöm inte inhandla gott katalanskt vin, cava, god serranoskinka eller katalansk fuet (lufttorkad korv) 
att bjuda på när ni kommer hem. Lunch och middag på hotellet.  

Lördag 2/6 2018 -  Hemresa  

Efter frukost checkar vi ut kl. 10:00.  Transfer till flygplatsen utan guide.  

Efter att har njutit med kropp och själ av den katalanska regionens historia, arkitektur, natur och 
gastronomi vänder vi således tillbaka hem med massor av fina minnen i bagaget!   

Vi tackar för den här gången och säger  
"Hasta la Vista!" tills vi ses igen! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Följande ingår: 
 

• Flygresa tur och retur Arlanda – Barcelona med antingen Norwegian eller 
Vueling. 

• 7 nätter all inclusiv på ****hotell Alba Seleqtta i Lloret de Mar. 
• 7 middagar inkl. drycker öl, vin eller vatten. 
• 6 luncher inkl. drycker som ovan. 
• 7 frukostbufféer på hotellet. 
• Helturistbuss med svensktalande guide. 
• Svensk reseledning. 
• Alla inträden och dricks. 
• Resegaranti hos Kommerskollegium. 

 
Resan är  maximerad till 45 personer 
Pris per person med del i tvåbäddsrum:        10950 kr. 
Enkelrumstillägg              1500 kr 
 
3000 kr i anmälningsavgift senast 2017-08-31 och resterande summa på kontot 
enligt sidan 1 30 dagar före avresan. 
 
På hotellet inkluderar vi alla drycker från All Included sortimentet i baren från 
klockan 11.00 till 23.00. Endast lokala spanska märkesdrycker: gin, rom, whisky, 
fatöl, sangria, läsk kaffe och te.  
 
Eftersom flygbolagen ännu inte bokar för denna tid nästa år, förbehåller vi oss 
rätten att välja lämpligt flyg när bokningen öppnar. 
Vi reser antingen med Norwegian eller med Vueling. Tider och får vi återkomma 
till så snart dessa är kända, sannolikt under sommaren och då före 2017-09-15. 
 
Innan avresa kommer alla att få ett mera tidsangivet program. 
 
Nu gör du på följande sätt:  

1. Mail till ake.hjelm@telia.com senast 2017-09-15 där du anger namn på 
deltagare, mailadress och mobilnummer. 

2. Betala 3000 kr/person + ev enkelrumstillägg 1500 kr senast 2017-09-15 på 
konto som du ser på slutet av sida 1. 

3. Betala återstoden till samma konto senast 30 agar före avfärd, dvs 2018-
04- 25. 

4. Packa väskan för en gemytlig samvaro med ett antal Fältjägarkamrater och 
några andra trevliga personer. 

5. Har du någon fundering tveka inte – ring mig på 070-607 43 90  eller skicka 
ett mail till ake.hjelm@telia.com 
 
Fältjägarhälsningar 
Åke 
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