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R. M. S. "Queen Mary" i New Yorks hamn

En Ny Era I Atlant Trafiken
"Queen Mary" är utrustad med sådana väldiga
utrymmen och en sådan enastående komfort som
aldrig tidigare skådats på ett atlantfartyg. Varje
passagerare måste till fullo uppskatta det arbete,
som nedlagts på att göra fartyget elegant och
trivsamt. Fina träarbeten, kostbara vävnader, sov-

rumstelefoner, rymliga garderober och många
andra finesser bidraga till att göra resan till en
angenäm sensation.

EXPRESS FÖRBINDELSER

SOUTHAMPTON—CHERBOURG—NEW YORK
"QUEEN MARY"

"AQUITANIA" "BERENGARIA"

Även regelbundna förbindelser till New York,
Boston, Quebec och Montreal från Southampton,
Liverpool, Glasgow, Belfast, Cobh, Galway och
Havre.

Vänd Eder till Cunard White Star Ltd., Liver-
pool. London, till resebyråerna eller agenterna.

Cunard White Star
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SÄLLSKAPSRESOR
Tid Resa Pris Kr. I Paris!
2—22
2—16

MAJ
Italien
Jugoslavien
Rhen2—9

2—15

2—9

Lago Maggiore—lt. Rivie-
ran—Venedig —Gärdas jön
Paris

775: —

640: —

iBs: —

345: —

290: —

345: —

790 :
—

520: —

I Stockholm!
I Falsterbo!

2—16
9—30
9—23
9—16

Paris med 8 dagar vid Rhen
Jugoslavien-Budapest-Prag
Wien—Budapest—Ungern
Niirnberg—Munchen—Al-
perna

9—lB

I Menton

9—16
Wien
Rhen

I

15—30

i6—23

Rhen—Luxemburg—ut-
ställn. Paris—Bryssel
Rhen

2io: —

225: —

175: — 4 förstklassiga hotell- och
restaurantetablissement

1 6—23
i6—3o

Alperna
Genom tre länders alp-
trakter

under ledning av
MOJE BJÖRKMAN

590: —

iBs: —

175: —

1 6—23
23—30

Paris

23—30
GONDOLENTysklands romant. städer

Niirnberg—Miinchen—Al-
perna

405: —

295: —

205: —

Restauranten i Stockholm
23—30
30—6/6

JUNI
sikten. Hela Stockholm
i en blick.

Rhen
Rhen med den underbara ut-

3—25

6—25

Genom tre länders Alp-
trakter

210: —

175: —

i83:-

5—13
5—17

285: —

FALSTERBOHUS
Nordens Riviera. Bästa
havsbad med högsta kom-
fort. All sport: Golf, ten-

nis, ridning m. m. Idylliskt
och mondänt. Säsong: maj
— september.

405: —

248: —

290: —

345: —

435: —

Budapest—Wien
Göteborg—Paris—Tilbury
—Göteborg
Paris

6—20

6-13

6—17

Niirnberg—Miinchen—Al-
perna

6-13
Paris med 8 dagar vid Rhen
Italien

6-15

210: —

12—25

13—22
Alperna
Paris

Trälleborg—Paris—Bad
Miinster

13—24

250: —

225: —

375: —

335: —

iB3 :-
175: —

295: —

385:-
305: —

Wien

13—20
Rhen

13—26
ALEXANDRA HOTEL

Menton vid franska Rivi-
eran. Vintermånaderna för
vila och rekreation.

London (Aldershot)
Schweiz

13—23

13—20

Schweiz

13—19
Tyskland, Norditalien
Riesengebirge, Sachsiska
Schweiz

17—21

Italien
Niirnberg—Miinchen—Al-
perna

20—27
20—9/7

i65:-
Sönderjylland, Hamburg
Paris

105: —

290: —

425: —

Italien
20—29
20—8/7
20—29

PARISUTSTÄLLNINGEN
Tyrolen—Grossglockner-
Hochalpenstrasse

RESTAURANTEN
i Svenska Paviljongen

233: —

725: —

205: —

i83 :-
Tysklands romant. städer

20—27

1937

2io: —

295: —

425 = —

Paris

26—12/7
27—4/7
27—4/7

London—Skottland

Rhen



MERANO SÄLLSKAPSRESOR

PARC HÖTE
Merano (Maia Alta) Italien

Tid Pris Kr.

27/6-8/7

Resa

210:

JULI

Niirnberg—Miinchen—Al-
perna

260:4—13
4—ll

Trälleborg—Venedig—

Oberammergau

Paris

I. klass hotell med
all modern komfort. Rhen

210:

185:4—II

4—lB
Stora parker och
vingårdar.

Rhen, Tysklands gamla stä-
der, Alperna, automobiltur
Wien

395:

4—13

4—23
Schweiz
Italien

Förstklassig restaurant
Garage / Svenska talas.

4—13 225:

4—lB

4—17

295:

i6 5:
385:

Paris med 8 dagar vid Rhen
Riesengebirge

Paris

5—9 Sönderjylland, Hamburg
Tyrolen— Jugoslavien—

.

Norditalien
6—25

435:
105:

58o:
10—18
11—25

Budapest—Wien
Rhen — Tyrolen—Dolomi-
terna—Norditalienska sjö-
arna— Schweiz

285:

CAV. O. PANZER

4—io
345:

Tyrolen — Grossglockner-
Hochalpenstrasse

430:
185:
233:

Ägare 11—18
11—20

BUDAPEST

12—16
1 8— 1/8

Riesengebirge, Sachsiska
Schweiz

Rhen

11—17

105:
i65 :

Rhen
18-2/7 Paris med 8 dagar vid Rhen

Riesengebirge, Sachsiska
Schweiz

183:
18-25

345:

Sönderjylland, Hamburg
Donautåget

305:

315:
iB—2s

UNGARISCHE
COMMERCIAL
BANK

165 :

175:iB-25
PESTER

Tyskland—N orditalien
Sönderjylland, Hamburg
London— lsle of Wight
Rhen

iB—2B

475:
105:

25-8/8 Wien—Budapest —Ungern
Schweiz

Alperna

26—3°

19—23

25—9/8
520:

25-1/8
24—6/8

PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK
V. Grof Tisza Istvan utca 2

i83 :

Sönderjylland, Hamburg
Paris

105:

AUGUSTI

385:
grundad 1841

25-3/8 295:

• I—7

Aktiekapital och

Riesengebirge, Sachsiska
Schweiz

reservfond 62.900.000 Pengö Rhen
Wien
Paris

2io:
I—B

165:

i—B

I—lo

i83 :

295:
305:

Niirnberg— Miinchen—Al-

Rhen, Tysklands gamla
städer, Alperna

SÄRSKI LD AVDELNING
FOR UTLÄNNINGAR

i—9

i—ls

225:

Tyskland, Norditalien

i—ig

Alla slags resecheckar inlösas.
Bankförbindelser i alla länder.
43 avdelningskontor i Ungern.

345:
575:

2—6

Alla slags bankaffärer ombesörjas.

Sönderjylland, Hamburg
Festspelen i Salzburg,
Grossglockner-Hochalpen-
strasse

105:
Jugoslavien

I— II

3—15

344:
248:7—15 Budapest—Wien

2
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Den närmaste vägen
_

till England
— den, som utan onödiga uppehåll mellan

tåg och fartyg för Er direkt till målet:
via Köpenhamn—Esbjerg—Har-

wich. Res över Danmark nä-
hi' i ii .'ii r.. _

sta gång Ni skall till Eng-
land. Nyman & Schultz
Reseburcau A.-B.,Arse-

nalsgat.9, Stockholm.
Tel. 234100 står till
tjänst med alla upp-
lysningar och biljetter

DFDS
DCT FURE»iEDE UAtIPSKIBS S ELSKAB A S

KiIBENHAVN

Besök BUDAPEST
DONAUS

Härlig Donaufärd från Wien på 12 timmar.
Blott a^/z—5 timmars snälltågsresa från Wien.
Förstklassig autostrada från Wien till Budapest,

DROTTNING
Ungerns huvud-
och residensstad

till Bala tonsjön och höglandskurorten Lillafured.
Hotell för varje anspråk. Intressanta sevärd-
heter. Underbara promenader. Härliga strand-
bad vid Donau och vid halsobaden. Upplysnin-
gar lämnas av resebyråerna, BUDAPESTER

De praktfullt
belägna thermal-
källornas stad

FREMDENVERKEHRS BUREAU i WIEN I,
Kärntnerstrasse 51 samt

BUDAPEST, V., Deåk Ferenc- u. 2.

STÅDTISCHES FREMDENVERKEHRS-AMT

3



NORGE SÄLLSKAPSRESOR
FRETHEIM HOTELL Tid Resa Pris Kr.

Flåm, Sognefjord

VATNAHALSEN 8—29
Hoif jellshotell,Myrdal, Bergensbanen B—ls
Hemtrevliga och med alla bekvämligheter.
Vid sammanlagt 3 dagars uppehåll på bägge
hotellen tillämpas pensionspris. Hänvändelse
direkt eller genom resebyråerna.

B—ls
8—22
8—27
8-15

Österrike—Ungern—Ju-
goslavien
Rhen
Paris
Paris med 8 dagar vid Rhen
Italien

205:

Rhen

295:
540:
345:
435:
i83 :

9—13

TRONDHEIM

BRITANNIA
HOTEL

Vinterträdgård / Konsert
middag och afton

K. N. STENSRUD

9—15
Sönderjylland, Hamburg
Tysklands romant. städer
London—Belgien10—23

15—22 Rhen — Tyrolen—Dolomi-
terna— Norditalienska sjö-
arna—Schweiz

105:
i83 :

540:

430:
15—29

15—22 Tyrolen—Grossglockner-
Hochalpenstrasse

Niirnberg—Miinchen—Al-
perna

15—26 Schweiz
Paris

15—21 Riesengebirge, Sachsiska
Schweiz

295:
Rhen

335:

210:

233:

15—22 290:

15—22

22—31
22—29

105:

23—27 Sönderjylland, Hamburg
Tysklands romant. städer
Niirnberg—Miinchen—Al-
perna

i83 :

105:

305:

29—5/9 205:

FEFOR&ESL.
pr Vinstra stn. 2800 fot över havet
NY HUVUDBYGGNING
All modern komfort. Simbassäng
med tempererat vatten. Tennis-
undervisning. Båtar. Fiske.
Upplysningar genomresebyråerna.

Alperna
Tyskland, Norditalien
Sönderjylland, Hamburg
Paris

i6s:

15—25NORGE

29—5/9
2io:

175:

1 6—20

Jugoslavien
Sönderjylland, Hamburg

29—17/9
30—3/9

575:
105:

SEPTEMBER

775:

2—26 Wien—Budapest—Ungern 517:
4—20 London — Skottland

5—19 JugoslavienMUNCHEN
EXCELSIOR

HOTEL
trakter

5—12 Rhen
405:
183:

735:
5—26 Italien

725:

5—15 Tyskland, Norditalien
6—lo Sönderjylland, Hamburg

5—19 Genom tre länders alp-

s—lB5—18 Schweiz 385:

5—14 Tyrolen—Grossglockner-
Hochalpenstrasse 233:

Renoverat 1936 - Moderata priser

Hotel NORDLAND
(Mitt emot Stettiner Bahnhof)
INVALIDENSTRASSE 115
BERLIN
Tel.-adr. Nordlandhotel Berlin
Telefon D 2 Weidendamm 5731

105:

290:

5—19 Paris med 8 dagar vid Rhen

20—24 Sönderjylland, Hamburg
19.—26 Tysklands romant. städer
19—26 Rhen

345:

2io:
12—19 Niirnberg—Miinchen—Al-

19—26 Paris

295:26—5/10 Paris

305:

225:

perna

105:
205:
I8 3:

Förstklassigt hotell med all modern komfort
110 rum ("25 med bad). Rinnande varmt och
kallt vatten och telefon i varje rum. Enhets-
pris: 5.— RM. per person. Förstkl. restaurant

Rhen
19—28 Wien

OKTOBER
170:

775:
295:Musik. Sommarträdgård. Bar.

Rhen3—lo
3—24

10—19
Italien
Paris

4



TYSKA AFRIKA-LINJERNA
Två sommarresor runt Afrika

Turistklass från omkring RM. 760.—

med "Ussukuma" från den 10 juni till den 10 september och
med "Adolph Woermann" från den 3 juli till den 27 septem-

ber. Omkring 30 olika hamnar, 3300 km. sjösträcka.
Pris: I. klass från omkring RM. 1.465.—

Ferieresor till Västafrika
Avfärd i juni och juli. Pris från Hamburg till Kamerun och åter i

Från Hamburg: 27 april, 29 maj, 3 juli, 3 avg. och 28 avg.

Från Genua: 13 april, 13 maj, 10 juni, 14 juli och 26 avg.

I. klass omkring RM. 850.—

15 dagars Medelhavsturer

Pris-. I. klass från RM. 400.-

från Hamburg till Genua eller omvänt.

Turisklass från RM. 185.—

Illustrerade prospekt och upplysningar genom:

Utflykter i Antwerpen, Rotterdam, Southampton, Lissabon, Tanger, Algier, Ville
Franche, (Nizza, Monte Carlo), Marseille och Genua.

Båtförbindelser med Egypten och Kanarieöarna

WOERMANN-LINIE /DEUTSCHE OST-AFRIKA-LINIE
NYMAN & SCHULTZ RESEBUREAU A. 8., Arsenalsgatan 9, Stockholm

HAMBURG 8 / GROSSE REICHENSTR. 25/27 (AFRIKAHAUS)

5
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INNEHÅLL
"Rydelius-åtta"

förhöjer resans behag !

LONDON PÅ 8 DAGAR
10:-, inb. 12:50

Parisufställningen 8
Touraine 11

Schweiz 12
London 13
Tyskland 14BERLIN PÅ 8 DAGAR

6:50, inb. 8.--
PARIS PÅ 8 DAGAR

6:50, inb. 8:50
Binz 16

PRAG-WIEN -BUDAPEST
8:50, inb. 10:-

Bayern och Venedig 17

8 ITALIENSKA STÄDER Budapest — badstaden .... 18
9:50, inb. 12:-

BxB RIVIERASTÄDER
8:50, inb. 10:-

8 TYSKA STÄDER
8:25, inb. 10:-

ROM PÅ 8 DAGAR
4:50, inb. 6:-

"Om Ellen Rydelius skrivit på engelska, skulle
hennes reseböcker ha gått ut i Jätteupplagor."

St.-T.

BONNIERS

KÖPENHAMN

österrike som reseland .... 20
Norge 25
Sovjet-Unionen 26
Flyget i sommar 28
Till Paris med båt 29
British Airways .. 30
Tylösand väntar oss 31
Gotland — sommarön 32

TAG
TIL

Sommarsemester —

Sveasemester 34
Riga Strand 38

FRI ENTRÉ

Kemeri 39
Pärnu 40

KOBENHAVNS
\fP MORSOMSTE

T U R I S T S E V Al R D I G H E D
WT Allegade 7. 9. - Telefon C. 14622

LANDSBYEN

Haapsalu 41
Två Finlandsresor 42

S. J. billiga rundresor 52

Hangö 43
Kryssningar 44

Original Tyrolerlandsby - Optraeden af Inter-
nationale Artister - Altid Attraktioner - 2 Or-
kestre - Harald Mortensens Show Band

Göta Kanal 50

DRACHMANN KROEN Turistresor med buss 58
Dalmatiska kusten 58

Byens mest intimeTeater- Forestilling hver Aften
Kl. 20,30 - herefter Kl. ca 22,30 NIGHT SHOW

En historisk Sevaerdighed - Kulinarisk og euro-
peeisk berömt Kokken - Udsogte Diner og Souper
- Urgamle Vine

I Sommersassonen hver Aften og Sondag Eft.
Grand Koncert og Solistoptraeden Genom Danmark i turistbuss 62

Norgeresor 60LORRY PARKEN

RIDDERSALEN Estlandsresor 58

Festlig / Folkelig / Fornojelig NYMAN & SCHULTZ RESEBUREAU AB.

6

Arsenalsgatan 9 - STOCKHOLM - Telefon 234100



En Rhenfärd
med båt är en
upplevelse, som
man måste göra
förr eller senare —

varför inte i år?

N 21.1937 RESENYHETERNYMAN &SCHULTZ
RESEBUREAU A-B
Red. o. ansv. utgivare
Th. Wallbeck-Hallgren

Rhen— Loreiey



Turistpaviljongens
illuminerade torn

EIEEILiY

har stämt möte vid Seines stränder

sering ej är oförenlig med skönhet och
att civilisationens framtid t. o. m. är ba-
serad på konstnärens och ingeniörens in-
tima samarbete.

Parisutställningen 1937 är, såsom dess
officiella titel anger, strängt begränsad,
i motsats till utställningarna 1889 och
1900, vilka buro en mera universell prä-
gel. Den är avsedd att ge en bild av vår
tids konst och teknik. Ett dylikt program
innebär emellertid, att alla områden av
mänsklig verksamhet komma att beröras.
Ty det finnes ingen gren av modern pro-
duktion, som ej står i beroende av tek-
niken eller som kan undandra sig esteti-
kens fordringar. Utställningens stora
mål består just i att visa. att industriali-

I samma mån som utställningen kommer
att bli en apoteos över teknikens framsteg,
avser den också att slå ett slag för kon-
sten. Dess organisatörer hysa den över-
tygelsen, att en seriefabrikation, tillrätta-
lagd efter konstnärliga krav, bör kunna
fördubbla antalet aktuella uppgifter till
nytta för yrkesutövare och konstnärer.

8
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Utställningen kommer alltså icke endast
att visa vår civilisations bokslut; den
skall även skapa nya behov, den skall
stimulera till nya ansträngningar, den
skall egga köplusten. Den är ärelysten
nog att vilja bli ett effektivt vapen i
kampen mot den ekonomiska krisen, att
väcka penningen ur dess dvala och att
öka omsättningen.

Vid Seines gamla stränder lägger man
sista handen vid en sagostad, som upp-
tager en yta på över ioo hektar, med en
längd av över 3,5 km. Trettiotre olika
vägar leda till 38 entréer, av vilka 9 bli
monumentala, verkliga mästerverk av
modern arkitektur. Seine kommer att

tjäna som den förnämsta trafikådern i
denna drömstad. På dess båda stränder
resa sig de utländska paviljongerna, de

Fyrtiofyra länders samarbete — ett verk-
ligt rekord — låter utställningen bli ett
medel till utbyte av erfarenheter, idéer
och sympatier mellan folken. Genom att
visa redan vunna resultat och nya per-
spektiv är det utställningens uppgift att
påvisa det samarbete, som bör råda mel-
lan de olika länderna vid fullföljandet
av uppgifter för framsteg och framgång.
Var och en som producerar, arbetar eller
hyser intresse för civilisationens gjorda
framsteg och dem som framtiden ställa
i utsikt, bör alltså ha intresse av att be-
söka utställningen. Dess mål är, att
ingen skall kunna säga, att han ingen-
ting lärt efter ett besök på densamma.

stora industripalatsen och byggnader för
de olika yrkena med representanter för
husbygge, stadsplanering, möbel- och de-
korationskonst, turism, smycken — ett

verkligt paradis för kvinnan ! — centrum
för »landsorten» icke att förglömma,
vilket skall ge besökaren en uppfattning
om de franska landsskapens pittoreska
olikheter, en verklig syntes av Frankrike
med dess traditioner, dess fester och
dess hantverk. I Grand Palais komma
visningar av alla de senaste vetenskap-
liga upptäckterna att hållas och inför
tiotusentals åskådare komma där lysande
festligheter att gå av stapeln med upp-
visning av moder och toaletter. Slut-
ligen komma måleri och skulptur att

Allt tyder på att detta program på ett
utomordentligt sätt kommer att bli upp-
fyllt.

finna en värdig hemvist i den storslagna
museibyggnaden för modern konst på
Tokyokajen.

Det nya Trocadero



Denna palatsliknande byggnad och det
nya Trocadéro skänkas av utställningen
som gåva till staden Paris och komma
alltså även i framtiden att existera. De
skola utgöra höjdpunkten av fransk ar-
kitektur under det tjugonde seklet. Sam-
mansatt av två halvcirkelformade flyglar,
vilka komma att skänka ett storartat
perspektiv över Marsfältet, lovar det nya
Trocadéro med sin underjordiska teater
att bli en av utställningens förnämsta se-
värdheter. Där komma att inrymmas av-
delningar för litteratur, förlagsverksam-
het, bokhantverk samt andra tekniska
och konstnärliga medel för tankens ut-
bredande.

del komma att utspelas framför Notre
Dame med den ärevördiga kyrkan som
bakgrund, i Bois de Boulogne eller Pa-
lais Royal*. På kvällen kommer utställ-
ningen att bli som en saga ur Tusen och
en natt och man torde utan överdrift
kunna säga, att ljusets effekter hittills
aldrig blivit utnyttjade på ett så raffine-
rat sätt. Det må endast nämnas, att strål-
kastarna från Eiffeltornet projektera
sitt ljus på en sträcka av över ioo km.
och att detsamma kommer att illumine-
ras i alla regnbågens färger. Genom hit-
tills okända förfaringssätt komma fan-
tasifulla eldeffekter att frambringas på
Seine och »Ballets célestes» att uppfö-
ras på himlavalvet under ackompanje-
mang av musik.Mitt emot Trocadéro, ute på Marsfältet,

grupperade runt Eiffeltornet, den gamla
ärorika veteranen från 1889 års utställ-
ning, träffar besökaren på paviljonger,
ägnade åt biograf, radio, television, pub-
licitet, födoämnesframställning och åt
pressen. Slutligen finner han på I'Ue des
Cygnes (Svanön) de stora byggnader,
vilka inrymma alster från de franska ko-
lonierna, där besökaren får tillfälle göra
en exkursion i exotisk miljö och ta del
av infödingarnas konst och teknik.

Parisutställningen kommer att kosta
Frankrike en miljard francs. Inga upp-
offringar anses överflödiga för att kun-
na mottaga utställningens gäster i gäst-
frihetens och fredens tecken.
* Några punkter ur programmet:
I maj. Arbetets fest. Symbolisk kortege.
6—12 maj. Internationella hästkapplöpningar.
2$ maj. Hundraårsminnet av Triumfbågen.
5— 13 juni. Internationella blomsterfester.
18 juni. En natt under Direktoriet. (Palais

Royals trädgård).
26 juni. Mästerskapstävlingar för utombords-

motorer på Seine.
Då utställningen har som mål att be-
kämpa krisen och att konsolidera freden,
bör den vara ett uttryck för glad opti-
mism. Dess organisatörer ha ingenting
försummat för att göra den till en stän-
dig fest för ögat och fantasin genom fär-
gernas mångfald, linjernas dynamiska
djärvhet, otaliga attraktioner, omväxlin-
gen i det rikhaltiga festprogrammet och
fyrverkeriernas gnistrande pompa. Man
räknar med icke mindre än 200 stora
fester under utställningen, bland vilka
kunna nämnas provinsiella, koloniala,
konstnärliga och sportsliga evenemang
jämte kinematografiska galaföreställnin-
gar. Vidare historiska minnesfester i
form av baler och korteger, av vilka en

20 juni. Dansens fest.
S juli. La grande nuit de Longchamp.
4—II juli. »Gamla stadens» uppkomst.
6—B juli. En sommarnattsdröm. (Jardins de

21 juli. Kolonialfest.
Bagatelle).

27 juli. Världsmästerskapstävlingar i boxning.
30 juli—10 avg. »Le Vray Mystére de la Pas-

12 september. Skördefest.
Stora internationella teaterföreställningar med

berömda skådespelare från alla länder.

sion», gammalt mysteriespel framför
Notre Dame.

Biografföreställningar. — Fyrtiotvå interna-
tionella sporttävlingar (mästerskap).

Aderton galaföreställningar, ljusfester och
konserter, varvid verk av stora mästare
framföras.
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Slottet Chambord

TOURAINE
Turisten, som följer Loireflodens lopp
från dess källa till dess mynning har en
känsla av att ha rest rakt igenom Frank-
rikes hjärta, att ha skådat något av dess
vackraste berglandskap, av dess ödsli-
gaste slätter och till sist något av dess
bördigaste trakter i den provins, som
fått namnet »Frankrikes trädgård»,
Tourame.

från denna trakt. Och vinerna : Vou-
vray, Bourgueil, Anjous vita viner och
de mousserande vinerna från Saumur
innesluta i sig något av detta förlovade
lands milda ljus och anda.

Upplysningar och broschyrer genom re-
sebyråerna och Franska Turistbyrån,
Vasagatan 16, Stockholm. Tel. 10 38 76.
Program och närmare upplysningar ge-
nom Nyman & Schultz Resebureau AB.Touraine är rikt på vackra naturscene-

rier, på ståtliga och minnesrika bygg-
nadsverk, såsom »slotten vid Loire».
Men denna bygd har även gjort sig ett

namn genom sina gastronomiska specia-
liteter. Det är i trakten kring Blois man
finner »les rilles», »les rillettes», ett slags
rätt av hackat fläsk, och andra välsma-
kande charkuterivaror. Tours är känt
för sina fyllda katrinpommon, för sina
härliga karameller »sucres d'orge», trak-
ten kring Ångers för sitt vita smör och
för rätten »alose aux pruneaux» (stak-
sill med katrinplommon). »Carpe å la
Chambord» är även en gouterad fiskrätt

Vinskörden



Ovan: Lugano med Monte Bré
I cirkeln: vid Vierwaldstättersjön

TURISTLANDET
framför alla andra

Schweiz, vad bjuder icke detta land en
turist? Snöhölj da alptoppar, blånande
sjöar, blomsterängar i de mest underbara
färger, idylliskt belägna städer och byar.
Vi kunna här endast nämna ett fåtal av
de många platser, som äro kända snart
sagt över hela världen. Neuchatelsjön
med Neuchatel och Yverdon, Genéve-
sjön med Geneve, Lausanne, Vevey och
Montreux, Thuner-sjön med Thun och
Interlaken, Vierwaldstätter-sjön med
Luzern, Kiissnacht, Weggis och Vitznau,
Maggiore-sjön med Locarno, Ascona
och Brissago, Lugano-sjön med Lugano
och omgivningar.

vinter, bjuder oss vederkvickelse och vila.
Finna vi värmen tryckande i dalgångar-
na, taga vi plats i en av de många luxu-
ösa alpbussar, vars utomordentligt skick-
liga chaufförer, föra oss upp till en höjd
av omkring 2.500 meter över havet. Där
möter oss en luft, som är torr, fin och
hälsobringande. På denna höjd få vi nju-
ta av den mest underbara utsikt.
Att med några rader beskriva Schweiz
med dess växlande natur, låter sig icke
göra. Vi ge Eder därför det rådet att
själva fara dit och lära känna landet.
Och vi försäkra att det kommer att över-
träffa Edra förväntningar.

Sommaren i Schweiz, den årstid, som
skall giva oss krafter att möta höst och

12



British Museum

J^^i^tH^X
Res dit i sommar! En vecka i London blir en upplevelse.

Ni vill lära känna Englands historia?
Den står skriven på varje sten utefter
Themsens stränder, vid de gamla St.
Pauls, St. Stephens och the Abbey, vid
Kew och Richmond, vid Hampton Court,
Runnymede och Windsor ... Ni före-
drar konst? Konstgallerierna, British
Museum och samlingarna i South Ken-
sington vänta på Eder. Teater? Musik?
Ni har Operan och femtio teatrar att
välja på, förutom otaliga biografer och
nattklubbar.

Genom Londons hamn går en million ton
gods varje vecka; en eftermiddagstur i
båt genom dockorna är en av de inånga
utflykter, som Ni kan beställa genom
Nyman & Schultz Resebureau.

London har många årliga utställningar
och festligheter : motorutställning, häst-,
boskaps- och hundutställningar, British
Industries Fair, Ideal Homes Exhibition,
roddtävlingen Oxford—Cambridge, eric-

ket, Aldershot Tattoo samt i år festlig-
heterna vid kung Georges kröning den
12 maj.

Ni kan välja ett mycket stort antal ho-
tell och pensionat överallt i staden och
omgivningarna, från de luxuösa palatsen
i West End till de små hotellen i förstä-
derna, vilka alla i sin klass giva gästerna
god service.

En semesterresa till London bör beslutas
i god tid, ty efterfrågan på rum är myc-
ket stor. Nedanstående priser för bärare,
hotell, mat och utflykter kunna tjäna till
ledning :

Tre dagar i London från .... £4.—.
—

Fyra » » » ».. . . £4.12.6
Fem » » » » .... £5. 5.0

Till ovanstående priser behöver man en-
dast lägga resekostnaden fram och till-
baka mellan Sverige och London. Under
kröningsveckan komma emellertid pri-
serna att vara högre.

13



Våren i Werdenfelserland

WfIJL

(Mark Twain)

En resa i Tyskland är en upplevelse —natur och kultur i harmonisk samverkan.

»En sommar i Tyskland är det
underbaraste som kan tänkas.»

barrskogar samt stolta floder — främst
bland dem Rhen med sina vinranks-
klädda stränder och historiska borgar —

har den tyska romantiken hämtat sina
med älskvärda fantasifigurer uppfyllda
sagor och berättelser.

Av F. SCHWARZENSTEIN

För att lära känna Europa måste man se
Tyskland. Tyskland är genom sitt geo-
grafiska läge Europas hjärta. Nästan
alla europeiska samfärdsvägar korsa el-
ler tangera det tyska trafiknätet. Blixt-
tågen, riksbilvägarna och flyglinjerna
göra resan snabb och bekväm. Ur det
tyska landskapet med dess vidsträckta
ängsmarker, grönskande kullar, löv- och

I norr vid Östersjö- och Nordsjökusterna
finnas många små och stora badorter
med härliga sandstränder, åt landsidan
begränsade av gröna skogsdungar i vilka
de trevliga hotellen och pensionaten ligga.
I dessa trakter locka även de gamla han-
sestäderna Bremen, Hamburg, Liibeck,
Stralsund och Königsberg till besök.
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Det vågiga slättlandet avbrytes av de för Tyskland
typiska Mittelgebirge, som äro ända till 1.600 meter

höga. Här kan den, som av hälsoskäl måste undvika
en vistelse i fjälltrakterna, likväl få njuta av vistel-
sen på en bergskurort. I Harz, Thuringerwald,
Schlesiens och Schwabens berg samt Schwarzwald
finnas många luftkurorter, där erfarna läkare ta

hand om gästerna och där alla moderna bekvämlig-
heter finnas.

I Bayern resa sig alperna ända upp till 3.000 meters
höjd (Zugspitze). Här, liksom över huvud taget i
Sydtyskland, bär befolkningen ännu de gamla folk-
dräkterna. Det är en oförgätlig upplevelse att vid
något högtidligt eller festligt tillfälle se de brokiga
och färggranna dräkterna. Här kan man även få
se den taktfasta »Schuhplattler» dansas till tonerna

av en zittra, avbruten då och då av en joddling.

Redan genom landskapets växlande utseende, de
olika folkdräkterna, dialekter och folkseder får man
en uppfattning om Tysklands oändliga mångsidig-
het. Ännu tydligare framträder denna i Tysklands
många städer. Dessa ha alla i större eller mindre
grad bibehållit sin egenart. Det finns tvåtusenåriga
städer med många minnesmärken från romartiden,
såsom Niirnberg, Rothenburg, Hildesheim och
Braunschweig. Barockens och rokokons tidevarv re-
presenteras av Dresden, Potsdam, Bayreuth och
Miinchen. Den nya tiden förkroppsligas i Frankfurt
am Main, Diisseldorff, Essen och framför allt Ber-
lin. Trots höghusbebyggelse och väldiga industri-
anläggningar glömmer man inte att slå vakt om tra-
ditionen. Värdefulla byggnader bevaras, parker och
skogar inhägnas och vårdas. Allteftersom nya skor-
stenar och skyskrapor resa sig mot himlen, skapas
friska lungor i form av gröna parker.

Redan de gamla romarna foro till tyska kurorter för
att återvinna hälsan. Bland de 150 kurorterna kunna
vi här blott nämna ett fåtal, såsom Aachen, Wies-
baden, Baden-Baden, Kreuznach och Bad Nauheim.

Vid varje årstid har Tyskland något att bjuda besö-
karen. Våren och sommaren är dock den lämpligaste
tiden för en Tysklandsresa. Rhenpfalz— »Guds träd-
gård» — bergstrakterna i övre Baden mellan Darm-

Forts. sida 64.
Bilden överst: Hildesheim, Knochenhauer Amtshaus
Mittelbilden: Badorten Westerland på ön Sylt
Bilden nederst: Från riksbilvägen Frankfurt am Main— Darmstadt



Den härliga stranden i Binz

MED OSS TILL BINZ
Binz, den världsberömda badorten på
Riigen, är som ett litet paradis, där den
ligger längst in i Prorer Wiek inbäddad
i de skogiga höjdernas lummiga grönska.
Mot havet öppnar sig den härliga stran-
den med sin mjuka, vita sand.

Binz är en välordnad badort. Hotell och
badanläggningar ha en förnäm prägel
över sig. Den vackra strandpromenaden,
musikpaviljongen med promenadhallar,
terrasserna och den 600 meter långa
landningsbryggan med badrestauranten
mitt för landfästet äro omtyckta sam-
lingsplatser för badgästerna. Sällskaps-
och sportarrangemang avlösa varandra ;

musik och dans till förströelse och nöje.
Närmare upplysningar genom Nyman &

Schultz Resebureau A.-B.

Man "bor" i Strandkorgar

*



Till de Bayerska Alperna

och VENEDIG med buss
Turistresor i buss ha på senare år blivit
mycket vanliga på kontinenten. De mo-
derna turistbussarna med sina härliga
fåtöljer göra färden till en njutning. Ge-
nom att man följer landsvägen kommer
man i närmare beröring med landet, na-
turen och folket än om man färdas med
tåg. Verkehrsgesellschaft Isaria i Miin-
chen anordnar flera dylika turistresor.
Här vilja vi endast framhålla två av
dem, som vi tro särskilt intressera våra
svenska resenärer, nämligen 6 dagars
rundresa genom de Bayerska Alperna
och 7 dagars resa Sydtyrolen—Garda-
sjön—Venedig—Dolomiterna, båda med
Miinchen som utgångspunkt. Se närmare
programmen på sid. 58.

Vi få se Venedigs praktfulla palats
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St. Margarethen-lnsel i hjärtat av staden

pj JiiuiätrU U uTItXjU I Europa» »törsta

Budapest — namnet för tanken på czar-
das, zigenarmusik och gulyås, lysande
uniformer och glada fester. Sådan är åt-
minstone den bild, svensken gör sig av
staden. Och den är inte så helt felaktig.
Men Budapest är mycket mer. Det är en
av världens vackraste huvudstäder och
har över en miljon invånare. Men fram-

för allt är Budapest världens största
bad- och kurort.

Sedan urminnes tider har Budapest va-
rit målet för tusentals människor, som
sökt återvinna sin hälsa genom dess ter-
malbad, gyttjebad och bittervattenkäl-
lor. Det äldsta badet i Budapest, Cså-
szårbadet eller Kejsarbadet besöktes re-
dan av romarna. St. Imrebadet, som
tidigare kallades serbiska badet, var be-
römt på 1400-talet och Rudasbadet upp-
byggdes under turktiden av paschan So-
koli Mustafa år 1560. Från denna tid
daterar sig ett kupoltäckt ångbad med
bassäng, som fortfarande är i bruk.

Vad som för vår tid gör Budapest så
lockande som rekreations- och kurort är
kurhotellens och badens läge på lugna
platser mitt inne i en storstad med alla
dess möjligheter till nöjen och förströ-
elser.

Mitt i staden, vid foten av det vackra
St. Gellertberget ligger det palatsliknan-
de St. Gellert, som bakom sin mäktiga
fasad döljer ett lyxhotell med alla bal-
neoteknikens senaste hjälpmedel, ett stort
friluftsbad med konstgjorda vågor samt
den underbart vackra St. Gellertparken.

St. Gellerts friluftsbad
med termalvatten
och konstgjorda vågor
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De bada översta bilderna i Kungl. Slottet i
Budapest och på hemväg frän vinskörden

Ett annat dylikt bad är St. Lukasbadet,
som särskilt är berömt för sin gyttje-
damm i vars botten utmynna flera källor
med en medeltemperatur av 40 0 C. Här
kan man hela året om taga heta bad un-
der bar himmel.

I hjärtat av staden och mitt i Donau
ligger St. Margarethen-Insel med vackra
parkanläggningar och prunkande blom-
sterträdgårdar. En rosenträdgård med
över 20.000 rosenträd och buskar utgör
under blomningstiden en tjusande an-
blick. Ön är en omtyckt tillflyktsort för
hela Budapest och här finnas restauran-
ter, kaféer, idrottsplatser, tennisplaner,
båthus för roddsport samt ett stort fri-
luftsbad med termalvatten och sandplage.
St. Margarethen-Insel, som kallas »Do-
naus Pärla», har även svavelhaltiga käl-
lor samt flera kurhotell, ett halsobad och
ett sanatorium.

På Pest-sidan ligger, mitt inne i stadens
största och vackraste park, en av Buda-
pests sevärdheter, det jättelika frilufts-
badet Széchenyibadet. Det svavel- och
kalciumhaltiga termalvattnet springer
fram ur en källa på 970 meters djup och
har där en temperatur av 740 C, ett av
de hetaste termalvattnen i Europa.

Vad kostar nu allt detta ? Ja, av vad som
ovan sagts kanske läsaren fått den upp-
fattningen, att en badkur i Budapest är
ouppnåelig för vanliga dödliga. Så är
emellertid icke fallet. En så kallad »pau-
schalkur» på tre veckor kostar endast
390 pengö och för detta pris får man
rum och full förplägnad, all erforderlig
läkarbehandling i något av de förnämsta
badhotellen samt bad, dietiska måltider,
servis, samtliga skatter och avgifter, fritt
passvisum, 50 % nedsättning på järn-
vägsresan i Ungern, prisnedsättningar
vid konsert- och teaterbesök samt slutli-
gen en rundtur med turistbuss genom
Budapest.

De två nedre bilderna: Utsikt från Fischer-
bastei mot Parlamentet samt gammal tur-
kisk termalbassäng
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St. Stephanskyrkans torn står som ett vård-
tecken synligt från alla håll Foto Ö.V.W.

IkémåL
IIU Ljmm Tl Tj

Beläget i hjärtat av kontinenten har Ös-
terrike del i såväl de snötäckta alperna
som de mjukt vågiga mellanbergen och
alpernas utlöpare mot sydväst. Öster om
Wien utbreder sig redan det ungerska
låglandet. Genom sitt läge har Österrike
i alla tider varit en förmedlare mellan
öst och väst, nord och syd och har där-
vid ur alla olika kulturinflytelser upp-
tagit det, som nu sätter sin särprägel på
österrikisk kultur. Österrikaren, med sin
glättiga otvungenhet och sin till ett ord-
språk vordna gästfrihet, tar genast främ-
lingen med storm.

om den tidiga medeltiden, om den mest

österrikiska av alla byggnadsstilar, ba-
rocken, om rokokon, men även den mo-
derna tiden har sina typiska represen-
tanter. Wien, med dess på långt håll syn-
liga vårdtecken, St. Stephanskyrkans
torn, med sina i parkernas mjuka grön-
ska inbäddade museer och barockpalats,
är alltid berett att bjuda resenären sitt
bästa. Och så är det överallt i Öster-
rike. I Graz med dess barock- och renäs-
sansbyggnader, i Innsbruck, en av alper-
nas mest karakteristiska städer, och icke
att förglömma i Salzburg, festspelssta-
den, målet för konstvänner från hela
världen.De många österrikiska städerna erinra
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Alpturisten finner i Ennstaler Alpen i
Steiermark, i Lienzer Dolomiten och i
de snöklädda centralalperna i Tyrolen
och Salzburg allt vad han kan önska
sig. Överallt finnas bekvämt inrättade
skyddsstugor och bergshotell, som kunna
tjäna till stödjepunkter vid skidturer och
vandringar. På kort tid kommer man
med linbanorna eller andra bergbanor,
såsom kugghjulsbanan till Schafberg i
Salzkammergut, till underbara utsikts-
punkter. Linbanan från Ehrwald i Ty-
rolen till Zugspitze (2.968 m.) är den
högsta och djärvaste.

som sommar lika vackra Arlberg, där
några av världens förnämsta vintersport-
orter ligga. Förbi Pasterze — Österrikes
största glaciär — och längs med foten
av Österrikes högsta berg, Grossglock-
ner (3.798 m.), leder landets nyaste och
modernaste alpväg, Grossglockner Hoch-
alpenstrasse, som överskrider gränsen
mellan Salzburg och Kärnten i en 310
meter lång tunnel på 2.506 meters höjd
över havet. Sin högsta punkt — 2.571
meter — når denna väg på Edelweiss-
spitze, varifrån en storartad utsikt er-
bjuder sig över hela Grossglocknermas-
sivet.

Utmärkta, välskötta vägar leda dels till
de varma sjöarna i Kärnten med bad-
orterna Velden, Pörtschach och många
andra, dels till sjöparadiset i Salzkam-
mergut eller till Tyrolens och Salzburgs
sjöar, där all slags vattensport utövas.

Söker främlingen vila och vederkvic-
kelse, kan han antingen såsom kurgäst
besöka någon av hälsokällorna — bland
vilka de högradioaktiva källorna vid
Hofgastein och Badgastein äro de mest

kända — eller njuta av bergsklimatet i
alpsanatorierna. I övrigt finnas hundra-
tals bad- och kurorter att välja på om
vilka Nyman & Schultz Resebureau be-
redvilligt lämnar alla upplysningar. Be-
träffande resor och priser hänvisa vi
även våra läsare till efterföljande sidor.

Berömda äro Österrikes alpvägar, över
vilka man antingen kan köra sin egen
vagn eller också fara med någon av de
stora turistbussarna. »Dreipässefahrt»
över Arlberg-, Flexen- och Fernpass-
vägarna leder genom det såväl vinter

Graz, en av alpernas
mest karaktäristiska
städer Foto O.V.W.
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Motiv från Innsbruck, en av Tyrolens
mest typiska städer

5
ÖSTERRIKE

Zillerthal till Mayrhofen. Här tillbringas
fyra härliga dagar, av vilka en kan ut-

nyttjas för en bilutflykt till Grossglock-
ner Hochalpenstrasse. Denna biltur går
över Kitzbiihel till Zell am See, där Eu-
ropas högsta bilväg — 2.500 meter över
havet — börjar. På Franz Josefshöhe
göres ett längre uppehåll för lunch, var-
under deltagarna kunna njuta av den
praktfulla utsikten.

9-dagars resor till Tyrolen— Gross
glockner Hochalpenstrasse

Resväg : Köpenhamn—Berlin—Kufstein
— Mayrhofen — Innsbruck—Berlin —Kö-
penhamn.

Avresa: 20 juni, 11 juli, 15 augusti, 5
september.

Från Köpenhamn på eftermiddagen med
båt längs Själlands och Möens kuster till
Stettin, dit man anländer nästa morgon.
Därifrån fortsattes resan med tåg över
Berlin till Kufstein. I Berlin göres en
kort rundtur. Från Kufstein går färden
vidare med turistbuss genom den vackra

Hemresan från Mayrhofen går över
Innsbruck, Tyrolens vackra huvudstad.
De som önska kunna företaga en färd
med linbana till Patscherkofel, som lig-
ger på 2.000 meters höjd över havet. I
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Från Grossglockner
Hochalpenstrasse :

Parkeringsplatsen vid
Hochmais

9-dagars resa till Wien och
Budapest

Berlin ha deltagarna en halv dag till sitt
förfogande innan tåget går vidare till
Stettin, där båten till Köpenhamn vän-
tar.

Resväg: Köpenhamn—Berlin—Wien—

Semmeringalpema—Budapest—Wien —

Berlin —Köpenhamn.

Avresa: 9 maj, 6 juni, 4 juli, 1 augusti,
19 september.

Pris från Köpenhamn Kronor 198: —.

För utflykten till Grossglockner Hoch-
alpenstrasse tillkommer Kr. 35 :—.
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Heiligenblut, Kärnten

12-dagarsresor till Salzburgs fest-
spel—Grossglockner Hochalpen-
strasse

Den 3 augusti startar en resa från Kö-
penhamn till Salzburgs festspel varvid
möjligheter givas att övervara följande
festspel :

»Mastersångarna», dirigent Toscanini.
»Rosenkavaljeren», dirigent Knapperts-
busch.
»Trollflöjten», dirigent Toscanini.
»Det gamla spelet om envar». Regi Max
Reinhardt.

Pris för denna resa Kronor 344: —,

Fullständiga program för dessa resor,
som anordnas i samarbete med den offi-
ciella turistpropagandabyrån för Öster-
rike i Köpenhamn, Holmens Kanal 15,
kunna erhållas på Nyman & Schultz
Resebureau AB.

Resan startar i Köpenhamn på eftermid-
dagen. Med båt längs Själlands och
Möens kuster till Stettin, där deltagarna
fortsätta med turistbuss på den nya riks-
bilvägen till Berlin. Färden går sedan
med tåg till Wien, där tre dagars uppe-
håll göres (sex dagar för dem, som icke
deltaga i utfärden till Budapest). Här
finnes tillfälle att grundligt lära känna
det glada Wien och dess vackra omgiv-
ningar. En dag ordnas en utflykt i tu-
ristbil till Semmering-alperna, vilken kos-
tar 17: — kronor extra.

Är man en gång i Wien så bör man ej
försumma att även fara till Budapest,
som ligger endast tre timmars järn-
vägsresa från Wien. De som önska kun-
na alltså tillbringa tre dagar i den un-
derbara badstaden Budapest.

Pris Kronor 225: —. För resan till Bu-
dapest tillkommer Kronor 57 : —.

Maria-Theresla Straue, Innsbruck



Volstervann med Helgheim kyrka Foto Wllw

T RMMI-Jmmt
emottagen. Lägg därtill att vi överallt
utan svårighet kunna göra oss förstådda
på svenska och själva förstå det vackra
norska språket, varigenom vi i Norge
kunna komma befolkningen närmare än
i något annat land.

Visst måste vi resa till Norge — någon
gång — det är självklart. Det är bara
det, att man inte alltid kommer sig för.
Man tycker att Norge ligger så nära, att
det inte precis behöver bli i år. Och så
gå åren, utan att man gjort önskeresan.
Ty en önskeresa är det att företaga en
resa i fjällens och fjordarnas land. An-
tingen Ni reser med båt eller tåg, bil eller
buss eller företar en fotvandring, skall
Ni finna, att färden är en upplevelse,
större än vad Ni till och med tänkt Er.

Har Ni träffat någon, som just kommit
hem från en resa i Norges fantastiskt
storslagna fjällvärld, genom dess under-
bara fjordar eller upp till Nordkap och
midnattsolens land? Då har Ni säkert,
till svar på frågan om hurudan resan
varit, fått ett tafatt försök att med ord
skildra Norges underbara och omväx-
lande natur och så till sist: Nej, det kan
ej beskrivas, det måste ses !

Kostnaderna för en Norge-resa behöva
icke bliva stora. Bland annat därför,
att resan dit är kort och billig. På
de utmärkta hotellen bor man bra och
äter gott för en blygsam penning och
man blir alltid gästfritt och hjärtligt

Gör slag i saken ! Res till Norge i som-
mar ! Se program sida 64.
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Tekniska föreningen, Moskva

&> sovjET-uniontn
Världens största land inbjuder utlands-
turisten att under jubileumsåret 1937
studera de framgångsrika resultaten av
175 miljoner människors arbete på att
uppbygga ett nytt socialt system. Ut-
ländska turister erkänna, att detta är det
förnämligaste utbytet av en resa i SSSR,
en unik företeelse, som man icke finner
på något annat ställe i världen.

Vetenskap och konst spela en betydande
roll i sovjetlandet. Varje år bjuder på
speciella tilldragelser för de utländska
turisterna. Under högsommaren 1937 ar-
rangeras en omfattande jordbruksutställ-
ning i Moskva, i juli mötas geologer från
världens alla länder i SSSR :s huvudstad
vid den 17:de internationella geolog-
kongressen och under de tio första da-
garna i september tilldraga sig de år-
ligen återkommande teaterfestspelen alla
konstälskares intresse.

Det finns emellertid mycket annat av
intresse, som kan tillfredsställa även den
mest kräsne turist, som besöker SSSR.
Landskapet växlar från de färgrika, sub-
tropiska vyerna vid Svarta Havet till
Arktiens vita isvidder. Överallt finner
man spår av mänsklighetens utvecklings-
historia. Såväl i det åtta århundraden
gamla Moskva som i Kaukasiens avlägs-
naste bergsbyar finner besökaren min-
nesmärken och fornlämningar av stör-
sta intresse.

Ingenstädes är det förgångna, det nu-
varande och det kommande så samman-
flätat som i Moskva — de förenade
Sovjetrepublikernas huvudstad.

Moskva

Moderna storbyggen höja sig över för-
gångna dagars mera blygsamma arkitek-
tur: gamla slingrande gator mynna ut i
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nya stora torg med blänkande metro-
stationer, gröna träd och prunkande
blomsterrabatter.

Titian pryda väggarna i Eremitaget. Det
nyöppnade barn-palatset i Leningrad är
även en sevärdhet av första ordningen.

Grundläggningsarbetena för det kolos-
sala sovjetpalatset, det framgångsrika
arbetet med byggandet av den 12 mil
långa Volga— Moskva-kanalen, som skall
förbinda inlandsstaden Moskva med ha-
ven, det överväldigande nybyggnads-
arbetet på alla fronter — allt siar om
morgondagens Moskva.

Sällskapsresor
avgå från Stockholm till Leningrad och
Moskva den 15 maj, 5 och 26 juni, 10

och 31 juli, 14 augusti och 3 september.
Med start från Stockholm på kvällen gå
de vidare via Finland till Leningrad. I
Leningrad och Moskva tillbringas en
vecka, varefter återresan likaledes för-
lagges via Finland. Hela resan Stock-
holm— Moskva—Stockholm tager en tid
av 11 dagar i anspråk. Reseledare kom-
mer att medfölja under hela resan. Pris
för ovanstående Leningrad— Moskva-tur
inkluderande alla ordinarie utgifter
Stockholm—Stockholm från kr. 292 : —.

Fabriker, skolor, sjukhus, administra-
tionslokaler, gamla och nya byggnader,
klubbar, alla slags institutioner stå öpp-
na för besökaren, som önskar få en in-
blick i det nya livet i den första socialis-
tiska staten i världen. Vid besöket i
Moskva kan turisten även stifta bekant-
skap med framstegen inom teater, konst
och musik. Individuella resor arrangeras enligt ön-

skan till ett flertal orter i SSSR, t. ex.
Krim, Ukraina, Kaukasien etc.Leningrad

Leningrad, byggd på ett flertal öar i Ne-
vas delta, är mer än två århundraden
gammal. Här utkämpades Oktoberrevo-
lutionens mest betydande strider under
ledning av Lenin, efter vilken staden har

Upplysningar och anmälningar genom
Intourist, Vasagatan 8, och Nyman &

Schultz Resebureau.

Med sina tusental av studenter, inskrivna
i dess 300 tekniska läroanstalter, uni-
versitet och forskningsinstitut, är den ett
betydande centrum för vetenskap och
forskning. Leningrad har också en högt
utvecklad industri, som sysselsätter mer
än en halv miljon arbetare i sina stora
industrikomplex.

Av utländska turister har Leningrad
spontant kallats »museernas och palat-
sens stad». Revolutionsmuseet, tidigare
Vinterpalatset, Stroganovpalatset, byggt
av Rastrelli, Katarina- och Alexander-
palatsen i Detskoje Selö samt fontän-
terrasserna och palatsen i Peterhof —

alla stå öppna för besökaren. Ovärder-
liga målningar av Rubens, Velasquez och

Sokolnikiparken, Moskva



Den ljudisolerade kabinen
rymmer 21 passagerare

C/ i sommar
(JU

Flygtrafiken från Stockholm/Bromma
till kontinenten är nu i full gång och
vårt svenska lufttrafikbolag, Aerotrans-
port, bjuder den mängd svenskar, som
i sommar komma att flygledes taga sig
ned till världsutställningen i Paris och
till kröningen i London, ännu snabbare
och bekvämare flygplan.

uppseende i Amerika på grund av sin
enastående snabbhet och bekvämlighet.
Den perfekt ljudisolerade cabinen har
plats för 21 passagerare, vilka njuta re-
sans behag i en bekväm länstol. En
steward svarar för att hunger och törst
inte behöver förekomma under resan.

Genom den nya direkta linjen till Berlin
flyttas Stockholm ytterligare närmare
kontinenten. Tänk Eder, att slippa en
vanlig resas alla besvär och nå Berlin på
4 timmar. I Berlin finnes anslutning till
bl. a. Warszawa, Wien och Zurich.

Förutom sina i november och december
nyanskaffade Junkers-plan — med ser-
vering ombord — har Aerotransport ny-
ligen beställt 3 st. amerikanska Douglas
DC-3 flygplan, vilka väckt ett enormt

Forts, sida 64.

Den nya Douglas DC-3



Färden med Belgia eller Burgundia blir ange-
näm och vilsam före och efter de ansträngan-
de dagarna i Paris

7 PARI S
linje Göteborg—Antwerpen en idealisk
resväg. Tågresan mellan Antwerpen och
Paris tager endast 4 timmar. Sjöresan
med »Belgia» eller »Burgundia» är be-
kväm och uppfriskande och blir till en
välbehövlig avspänning före och efter de
ansträngande dagarna i Paris.

Resan i I klass med Göthabolagets »Bel-
gia» eller »Burgundia» till Antwerpen
kostar inkl. vivre Kr. 125 : —. Vid retur-

resa lämnas 20 % rabatt på returbiljet-
ten. Begär broschyr från Jonsson, Stern-
hagen & Co. i Göteborg eller Nyman &

Schultz Resebureau i Stockholm.

MED BÅT VIA ANTWERPEN
I sommar resa vi naturligtvis alla till
Paris och världsutställningen. Den öpp-
nas för övrigt redan den i maj och från
den tidpunkten kommer Paris mer än
någonsin att vara målet för turister och
affärsmän från alla världens hörn.

Paris är en underbar stad och ett loc-
kande mål i vanliga fall — vad skall den
då icke vara nu med alla intressanta och
exotiska sevärdheter, som en stor världs-
utställning erbjuder.

För den, som vill resa bekvämt men
icke alltför dyrt dit ned, är Göthabolagets
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BRITISH AIRWAYS stym, 2 skjortor, två omgångar under-
kläder och ett par skor.

Så komma råden för damerna. Och här
erkänner bolaget diplomatiskt, att det
ställer sig en smula svårt att lämna några
mera standardiserade anvisningar. En
fördel med flygningen är emellertid att
kappsäcken icke behöver innehålla så
många tjocka och tunga plagg, som när
det gäller färd på båt eller tåg. Resan
går så snabbt och bekvämt att damerna
komma fram lika chica och fräscha som
när de stiga ombord.

VIKING-EXPRESSEN

Hur British Airways löser problemet
med den flygande kappsäcken

. The Viking Royal Mail Express.
Dagligen utom söndagar :

10.15 *ank. 17.35
(Bromma)

12.45 alUc- Malmö avg. 15.15
13.05 avg. Malmö ank. 14.55
13.15 ank. Köpenhamn avg. 14.45
13.30 avg. Köpenhamn ank. 14.30
14.55 ank. Hamburg . avg. 13.10
15.15 avg. Hamburg ank. 12.50
I7.2s*ank. Amsterdam avg. 11.25*
i7-45*avg. Amsterdam ank. 11.05*
19.15 ank. Gatwick avg. 9.00
20.22 ank.y London A avg. 8.00

(Victoria Station)
* 1 timme tidigare t. o. m. 21/5.

Ja det är alltid ett problem, vad man skall
ta med sig och vad man kan lämna
hemma. Och vid en flygfärd ställes pro-
blemet på sin spets ty varje passagerare
får gratis medföra endast 15 kg. bagage.
Hur mycket kan man få med sig i en
sådan kappsäck?

Men innan vi gå vidare, skulle vi vilja
komma med en liten påminnelse : Ni kan
glömma Er biljett, Er hustru, till och
med pengarna, men kom ihåg : glöm ald-
rig Ert pass !

Och här följer British Airways lista för
skapelsens herrar: 2 kostymer, 4 skjor-
tor, 4 uppsättningar underkläder, strum-

por, kragar, halsdukar, näsdukar, 2 par
skor, tandborste, hårborste, kam, tand-
kräm, rakgrejor, morgonrock, pyjamas,
tvål, lättare hatt eller mössa, krag- och
manschettknappar, hängslen, tofflor,
handskar, rökverk, klädesborste, pengar.
För varje kilo utöver de 15 får man be-
tala en krona. Fem kronor bör enligt Bri-
tish Airways räcka till ytterligare en ko-

30



Man bor på badbolagets förstklassiga
hotell alldeles intill badstrandenmosmT Mdåh HÅ iJåwmob

Se på flickan på bilden; helt och fullt
njuter hon av livet. Brun av Tylösands
sol och saltvatten, spänstig och smidig,
behagfullt avslappad och avkopplad från
vardagens jäkt och små förtretligheter.

vackra promenadvägar. I parken har de
senaste åren pågått livliga arbeten, träd
ha fällts, marken har planerats, gräs har
satts. Ingenting mindre än arbetet på en
ny golfbana, som lovar att bli en av de
förnämsta i Skandinavien, 18 hål, 4 trä-
ningshål, internationella mått o. s. v.
Halva banan blir antagligen spelbar i
början av augusti 1937, vilket säkert
kommer att bidraga till, att de talrika
engelsmännen trivas ännu bättre.

Tylösands förnämsta attraktion är dess
milslånga sandplage och dess salta varma
västkustvatten. Vet Ni av, att tempera-
turen i vattnet håller 18—200 C. långt
in i september och alltid är två å tre gra-
der varmare än i Östersjön och Öresund.
Trots detta har man i Tylösand aldrig
något obehag av maneterna, som ju an-
nars är västkustens plåga.

För den som älskar klippor erbjuder
Tylösand också fina badplatser både på
södra delen av stranden, där sanden
övergår i typisk klippkust, och på den
mittemot liggande ön Tylön. Tylön är
f. ö. ett fågelparadis, fridlyst och ömt
skyddat av fyrmästaren, och där före-
komma alla arter av sjöfåglar.

De förstklassiga hotellen och restau-
rangerna komma att under säsongen
1937 liksom förut drivas i badbolagets

Forts, sida 64.

Brun av Tylösands
sol och saltvatten

Bland Tylösands naturtillgångar få vi
inte glömma den stora skogsparken med



(^O-mMw[\
Tar Ni vägen över Nynäshamn får
Ni fara med "Gotland", byggd 1936

— *o iii mu rö n
Ångfartyget Drotten

Far till Gotland. Det rådet kan lugnt ges
åt var och en, som är villrådig om vart han
skall ställa kosan i sommar. Ung eller gam-
mal, lärd eller lekman, förmögen eller med
begränsade inkomster, alla kunna på Got-
land finna just det de önska. Bad, sol och
dans, härliga promenader genom ljusa löv-
ängar, ruiner, fornborgar och runstenar,
gamla seder och ett ålderdomligt språk,
allt detta finnes på denna härliga ö.
Den största dragningskraftenEn härlig semesterresa!
utövar dock Visby, den gamla
Hansestaden, med de rika me-
deltidsminnena — det oförlikne-
ligaste mål en resenär kan välja
i hela norra Europa.

Gotlandssolen! \

Och resan dit företages i snabba, moderna
båtar för en förvånansvärt billig penning.
Tredje klass Stockholm—Visby kostar en-
dast 10:10, andra klass 16:20 och första
klass 21 : 40.
Hotell och pensionat finnas i alla prislägen
såväl i Visby som på de omtyckta badorter-
na. Visby Stadshotell och Hotell & Restau-
rant Snäckgärdsbaden höra till de moder-
naste och populäraste i Norden.

Gotlands Turistförenings byråer
i Visby lämna beredvilligt råd
och upplysningar så att besöket
eller semestern kan utnyttjas på
bästa sätt.

Nere vid
Kruttornet

"Snack" är
allas ideal

och barnens
paradis

Den gamla
muren

Ångfartyget Visby

Man njuter av resan



Regin
stävar ut
mot Malmö
och
Köpenhamn

SVEA)Je4ifwJie\j
Sommarsemester — föras inte av detta
ord Edra tankar till härliga fritidsdagar,
till resor över solglittrande vatten, med
strövtåg på intressanta och sevärda plåt-
ser hemma i Sverige eller utomlands ? En
sjöresa med strandhugg i främmande
städer skänker just den känsla av frihet

Till den reslystnes förfogande stå genom
Rederi-Svea ett flertal trevliga och be-
kväma passagerarångare, med vilka man
kan färdas icke endast längs vår under-
bart vackra kust utan även till en mängd
platser utomlands, i Finland, Lettland,
Danmark, England, Holland och Belgien.

och vederkvickelse, som sommarledighe-
ten är avsedd att giva. En svensk-finsk rundtur

Stockholm —Sundsvall—Wasa—Virdois
—Tammerfors—Åbo— Stockholm eller
vice versa kan rekommenderas den som
vill lära känna södra Norrlands vackra
kustlandskap och det billiga semester-
landet Finland med Österbottens mils-
vida slätter, »Näsijärvis dunkla våg», in-
dustriens Tammerfors och det minnes-
rika Åbo.

Resan kan anträdas från vilken plats som
helst i resrutten och i valfri riktning.
Biljettpriset är Kr. 40: — för hela rund-
turen och biljetten gäller i 30 dagar.
Längre eller kortare uppehåll kan så-

Börja semestern med en sjöresa,
det ger lugn och avspänning



Man kan fara med Sveabåt till Riga med dess intressanta medeltidsbyggnader

lunda göras i Österbotten, »Rågens rike», Badresor till Riga Strand
vid badplatsen i Kuortane eller i Virdois
kyrkby. I österled går även färden med »Konung

Oscar» till Riga och Riga Strand, denna

man bör icke försumma ett besök i sta-
dens vackra domkyrka, en av de förnäm-
sta sevärdheterna i Tammerfors.

Tammerfors är mest bekant som Fin-
lands Manchester, och redan en timmes
sjöresa från staden ser man dess många
fabriksskorstenar resa sig i fjärran. Men

2 mil långa av finaste vita sand bestå-
ende badstrand med mondänt badliv och
folk från Europas alla länder,

Även till Riga Strand arrangeras sär-
skilda, billiga resor med utflykter i Riga
och en veckas vistelse vid en av bador-

Till Riga Strand
arrangeras särskilda
billiga resor



Bele, Sveas
nya båt
på linjen
Stockholm —

London

terna på Riga Strand. Biljettpriset för
dessa resor är ännu icke fastställt.

En billig Köpenhamnstur

En billig rundtur Stockholm—Rönne—

Köpenhamn—Stockholm planlagges, vil-
ken rundtur lämpligen kan göras på en
vecka, alltså från lördag eftermiddag till
söndag middag 8 dagar senare. Under
denna vecka stannar man på Bornholm
2 dygn och i Köpenhamn 2 dygn samt
reser med Sveas trevliga ångare sam-
manlagt 3 dygn. Biljettpriset för denna
rundtur utgör Kr. 31: — i 111 kl., alltså
för själva resan.

Med örnen till Bornholm

En ny linje öppnas på Bornholm — Nor-
dens Capri —■ i det ångaren »Örnen»
kommer att avgå från Stockholm varje
lördag till Rönne. Bornholm är ännu för
de flesta svenskar ett oskrivet blad, men
med sitt milda klimat, sina härliga sand-
stränder, växlande karga och yppiga na-
turscenerier och förstklassiga hotell och
pensionat, är ön väl värd en invasion
även från svensk sida. Rundresa London —Rotterdam

På England och kontinenten upprätthål-
ler Rederi-Svea trafik med kombinerade
last- och passagerarångare om 2000 ton,
medtagande upp till 12 passagerare. På
lin jen Stockholm—London — Rotterdam
—Stockholm, där de nybyggda ångarna
»Bele» och »Brage» insättas, expedieras
en båt från Stockholm varje onsdag med
ankomst till London söndag kväll. Från
London äger avgången rum onsdagar,

The Strand i London



Till Bornholms härliga
sandstränder komma
vi med örnen

Närmare upplysningar om Sveas resor
och turlistor erhållas i rederiets broschyr
»Semestra med Svea-båt», som kan re-
kvireras från Stockholms Rederiaktie-
bolag Svea, Skeppsbron 28, Stockholm,
eller från Nyman & Schultz Resebureau,
Arsenalsgatan 9, Stockholm.

från Rotterdam lördagar med återkomst
till Stockholm onsdagar. Resan såväl ut
som hem går genomKiel-kanalen, och en
rundtur, som sålunda tager precis 14
dygn, kostar Kr. 240: — inkl. kost. Re-
san Stockholm—London kostar Kr.
125 : — inkl. kost.
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s // 10 dasar för lä».-10 dagar för 125. — kronor

Den vita sanden, det friska havsvattnet,
det milda klimatet och de lummiga sko-
garna —■ allt detta ha gjort Riga strand,
»Baltiska Rivieran», till ett mål för tu-
sentals sommargäster, ej minst svenskar.
Under sommarmånaderna anordnas spe-
ciella turistresor till Riga Strand. Genom
överenskommelse med Stockholms Re-
deri A.-B. Svea har summan av res- och
uppehållskostnaderna kunnat nedbringas
till endast kr. 125:— per person (exkl.
mat ombord). Inkvartering sker i dub-
belrum; önskas enkelrum, tillkommer
kr. 15:—.

i staden och därefter på Svenska Turist-
hemmet i badorten Dzintari på Riga
strand. Gästerna befinna sig här i cent-
rum av det mondäna badlivet. Förutom
de härliga havsbaden — den 19 km långa
stranden ger gott utrymme — har man
rika möjligheter till segel- och kanot-
sport, tennis och golf, rid- och bilturer.
I Dzintari hållas badsäsongens stora
ryttartävlingar samt teaterföreställningar
och symfonikonserter. Under högsom-
maren pågå de s. k. strandfestveckorna
med en mängd attraktioner.

I priset ingår en rundtur under sak-
kunnig ledning genom Riga — den gam-
la hansestaden, där många historiska
minnen berätta om Sveriges storhets-
tid — samt full pension, först ett dygn

Avresan från Stockholm kan ske varje
tisdag och återkomsten till Stockholm
blir på fredagen tio dagar senare.

Program och närmare upplysningar ge-
nom Nyman & Schultz Resebureau AB.

Riga Strand — den "Baltiska Rivleran" — är tvä mil läng
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Det nya, eleganta kurhotellet uppfört 1936

/ / världsberöm-
da svavel- och
gyttjebadort

Redan för ett århundrade sedan var
Kemeri vida berömt för sina hälsobrin-
gande svavel- och gyttjebad. Svavelhal-
ten i det alkaliska vattnet är bland de
högsta i Europa och gyttjan är mycket
rik på jod och svavel. Ortens skyddade
läge och milda klimat har bidragit till att
göraKemeri till en vallfartsort för sjuka
och rekonvalescenter från när och fjär-
ran.

bland annat finnes ett bibliotek, innehål-
lande även svenska böcker och tidskrif-
ter. Möjligheter finnas att bedriva all
slags sport, såsom tennis, golf, rodd
o. s. v. Den stora vackra skogsparken med
sina bäckar, sjöar och soliga gläntor är
en härlig promenadplats året om. Bad
Kemeri ligger dessutom i omedelbar när-
het av havet, dit man kommer på några
minuter. Under sommaren givas dagliga
konserter i kurparken och anordnas dans-
aftnar eller annan underhållning.Kemeri är utrustat med alla moderna

undersöknings- o. behandlingsapparater.
Bland de många sjukdomar och åkom-
mor, som framgångsrikt behandlats i
Kemeri, må nämnas : muskel- och led-
gångsreumatism, ischias, gikt, neuralgier,
hjärtsjukdomar, mag- och tarmsjukdo-
mar, barnlöshet, kvinnosjukdomar.

Pensionspriserna i Kemeri äro låga. I de
smärre pensionaten får man helpension
för omkring 3: — kr. De, som önska
större bekvämlighet, kunna bo i det nya
Kurhotellet, där helpension kostar 8 till
10 kronor. Under för- och eftersäsonger-
na 10 till 15 % billigare. Kurbehandling,
massage och läkare för 4 veckor kunna
beräknas till 60: — å 80: — kronor.

I Kemeri finnas hotell och pensionat
för alla anspråk. Ett nytt, stort kurhotell
färdigbyggdes sommaren 1936 i vilket
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Det nya Ranna-Hotel
som öppnas till sommaren

<^Émui/
öppnar nytt stort badhotell

Pärnu med sin långa, skyddade sand-
strand, sitt varma havsvatten — under
högsommaren upp till 26 grader — och
sina stora parkanläggningar är en om-
tyckt badort, som under senare år allt-
mer besökts av svenskar. I Pärnu öpp-

bad även hydro-terapeutiska oehandlin-
gar givas, har gjort Pärnu till Estlands
mest besökta kurort. Här behandlas reu-
matism, gikt, ischias, kvinnosjukdomar,
neuralgi och åtskilliga andra krämpor,

nas till sommaren ett nytt stort bad-
hotell, Ranna-Hotel. Det är beläget all-
deles intill stranden och har alla rum
vettande mot havet. Stora härliga bal-
konger och solverandor inbjuda till vila
och vederkvickelse.

Man bor faktiskt billigare i Pärnu än
hemma. Helpension kostar 4—5 E. kr.
om dagen. En gyttjekur kostar 30—40
E. kr. I juni och augusti tillämpas dess-
utom betydligt nedsatta priser.

Gyttjebadanstalten, med sina moderna
kuranläggningar, där utom medicinska

Närmare upplysningar får Ni genom
Nyman & Schultz Resebureau A.-B.
eller Kurverwaltung, Pärnu, Estland.

Foto önnisPärnu har en utmärkt sandstrand



Stadsmuren och slottet i Haapsalu, Estlands äldsta gyttjekurort och havsbad

dfmfj's<aåi
Den idylliska kurorten Haapsalu är känd
i hela Europa för sina verkningsfulla
gyttjebad. Med den radioaktiva havs-
gyttjan, som användes i form av gyttje-
bad, har man i över 100 år uppnått
de bästa resultat vid behandling av reu-
matism, nervlidanden och kvinnosjuk-
domar. En gyttjekur bestående av 15 till
25 bad kostar 40: — till 60: — E. kr.
De härliga havsbaden med en tempera-
tur på omkring 21 grader samt det milda
barrskogsklimatet äro även hälsobrin-
gande. Haapsalu är känt för sina många
solskenstimmar och frånvaron av dimma.

Hur reser man bäst till Haapsalu?
I sommar får Haapsalu direkt båtför-
bindelse. Då insattes nämligen ångaren
»Ruhno» på denna linje med avgång
från Stockholm varje torsdag kl. 15.00
och ankomst till Haapsalu fredag mor-
gon kl. 9.00. Från Haapsalu avgår
»Ruhno» varje tisdag kl. 19.00 och an-
kommer till Stockholm onsdag kl. 11.00.

Man kan även resa med »Estonia» över
Tallinn, varifrån det endast är två tim-
mars järnvägsresa till Haapsalu.
Om övriga Estlandsresor se program på
sidan 58.

EffiTlMßl
Helpension kostar E. kr. 4: — till 5 : 50
per person. Resebyrån eller »Kuurordi-
valitsus, Haapsalu» lämnar alla upplys-
ningar.
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Storkyrkan i Helsingfors

N L/~\ N L^O-turertrevliga
5 dagars resa till Helsingfors kronor 130.—
lä dagars rnndresa i Finland kronor 366.—

När Ni reser till Finland — ty förr eller
senare reser Ni naturligtvis dit — bör
Ni givetvis söka få ut det mesta möjliga
av resan. Far Ni på en kort nöjestripp
eller i affärer till Finlands huvudstad
så reser och bor Ni billigare genom att
köpa ett kuponghäfte för 5 dagars resa
till Helsingfors. Vill Ni lära känna vårt
östra grannland litet närmare så gör Ni
detta bekvämt och utan jäkt genom den
12 dagars rundresa, som lagts upp av

Den andra resan kostar 266: — kronor,

De tre första dagarna tillbringas i Hel-
singfors, varefter man får göra en båt-
färd på en av Finlands vackraste sjöar,
se det gamla Olovsborg, njuta av två
underbara dagar på Punkaharju sling-
rande ås och fara med båt på Europas
största insjö, Ladoga, till Valamo. I det
intressanta grekisk-katolska klostrets
härbärge tillbringas två nätter. Klostret
ligger på den största ön i en arkipelag
mitt ute i Ladoga. Underbara motor-
båtsfärder, med munkar som motorskö-

de samseglande rederierna.

tare, kunna företagas genom de smala
sund och kanaler, som skilja öarna åt.
Färden går vidare till Viborg med Slot-
tet och Runda Tornet — en rest av
Gustav Vasas stadsmur — och så är
man snart tillbaka i Helsingfors igen.
Hemresan företages antingen med direkt
båt eller över Åbo, där man kan taga

Den ena resan kostar 130: — kronor.
Priset innefattar I klass båtresa, middag,
frukost och lunch ombord, rundtur i Hel-
singfors, rum, frukost, lunch och middag
under tre dagar i Helsingfors samt
drickspengar. Man kan även utsträcka
vistelsen över en längre tidrymd, ty båt-
biljetten gäller för återresa till och med

sig en titt på domkyrkan och slottet.den 30 september.
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HANGO — semester —

lyckad sejmester — och billig;!
Vad är det väl man i första hand vill hu
ut av sin semesterresa? Frågan är inte
så lätt besvarad, men därom kunna vi
nog vara ense, att man under sin semes-
terresa skall ha trevligt och skönt i stör-
sta allmänhet. Trevligt och skönt — det
är ju ett ganska mångtydigt begrepp.
Men i stort sett går det väl ut på att
få komma bort från vardagen, att få se
nya linjer i landskapet och nya ansikten,
att få andas främmande luft i såväl fy-
sisk som andlig bemärkelse — kort sagt
att byta miljö för sin utvärtes och in-
värtes människa.
Hangö på Finlands sydspets ger Er just

ypperliga tennisbanor. Allt detta — och
mer därtill —■ bjuder Eder Hangö, som
är på en gång utland och hemland. Hem-
land, ty Finland var i sekler en del av
Sveriges rike och befolkningen på dess
sydkust talar än i dag till stor del sven-
ska. Hemland också därför att besökarna
från Sverige äro särskilt uppskattade
gäster här. Men utland så till vida, som
livets accent — de många smådrag, som
tillsammans skapa stämningen över till-
varon — måste te sig främmande och
kännas som ett välgörande avbrott från
vardagen. En viktig förutsättning för
den åtrådda rekreationen ..

.

vad Ni önskar. Ni finner här en under-
bar natur — storslagna havsperspektiv,
en härlig tallskog, vidsträckta sandsträn-
der, klippor och blankslipade skär —

som erbjuder snart sagt obegränsade
möjligheter till friluftsliv till lands och
vatten. Ni lever med i ett mondänt

Härtill böra kanske fogas några pris-
uppgifter: Hangö Bads kuponger, herät-
tigande till rum, morgonkaffe, lunch och
middag på badrestaurant Casino med
servisavgift och säsongavgift inberäk-
nade utfärdas till följande priser per
dygn:

plageliv, där alla äro som en enda krets
av vänner och bekanta. Ni disponerar

...

, ,
.

■■ ■ . föver ett förstklassigt Casino med en ut-
märkt orkester och Ni har tillgång till

mcc* ens
,

kilt rum ; badhusP arl«" Kr. 6: 50
med enskilt rum utom badhusparken » 5:80
med delat rum

. badhusparken > $, ?0
med delat rum utom badhusparken » 4:90

Badrestauranten
och Kurbadet
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Meteors kröningstur

Meteor går den 4 maj från Bergen via
Stavanger, Oslo och Köpenhamn till
London och de stora kröningsfestlighe-
terna. Uppehållet i London varar från
måndagen den 10 på morgonen till tors-
dagen den 13 på eftermiddagen. Både
fram- och återresan går genom Kielka-
nalen. Under kröningsfestligheterna vän-
tas en oerhörd tillströmning av främlin-
gar till London och under sådana om-
ständigheter är det en stor fördel att
komma till London i sitt eget flytande
hotell. Allra helst som hotellet »parkeras»
på Themsen vid Tower Bridge med goda
förbindelser till stadens centrum och öv-
riga stadsdelar.

TT .1 .
_

_ _ 1 °11 j * T J J"Under uppehållet i London disponera re-
senärerna en stor del av tiden själva. En
dag göres en utfärd till Eton, Windsor
och Hampton Court och en dag — den
12 — ägnas givetvis åt kröningen. Rede-
riet har fört långa underhandlingar om
förhyrning till rimliga priser av ett antal
platser på de tribuner, som komma att
resas utefter gatorna, men hittills har
detta på grund av jobberiet icke varit
möjligt. Möjligt är emellertid att man i
sista stund skall kunna komma till en

»Bergenskes» båda lustjaktliknande
kryssningsfartyg Meteor och Stella Po-
laris äro så väl kända bland alla kryss-
ningsentusiaster, att de knappast fordra
någon presentation. Fartygen, som äro
byggda speciellt för kryssningar, hava
inretts med särskild hänsyn härtill och
personalen har mångårig erfarenhet i att
sörja för resenärernas bekvämlighet och
trevnad. uppgörelse.
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som komma från tropikerna och frukta
den alltför hastiga övergången till nord-
ligare, kalla luftstreck.

På Madeira göres utfärder med oxkärra
till en av de berömda vinfirmornas käl-
lare, med linbana till toppen av Terreiro
da Lucta och tillbaka med de för Madeira
karakteristiska slädarna. I Teneriffa och
Las Palmas på Kanarieöarna göras ut-
färder i bil till sevärda platser.

På hemvägen anlöpes Casablanca i fran-
ska Marocko, staden som 1907 endast
var en liten marockansk hamnstad med
öppen redd, men nu är en storstad med
275.000 invånare. Efter en rundtur med
turistbuss i staden göres en utfärd till
den arabiska staden Rabat med besök i
Kasbah, Hassantornet och basarerna.Stella Polaris

Vårkryssning 14—29 maj
Höstkryssningen 11—30 september

Denna kryssning till den soliga Södern
utgår från London den 14 maj och an-
löper Lissabon på utvägen. Efter en in-
tressant rundtur genom staden, varvid
bland annat det vackra klostret Jerony-
mus av Belem, Nationalmuseet och Aju-
dapalatset beses, fortsattes färden till
Madeira och Kanarieöarna. Det är ett
härligt mål för en kryssning. Öarna hava
ett underbart klimat så gott som året om
och äro en mycket populär uppehålls-
plats för nordbor, som söka vila och ve-
derkvickelse och även för de européer,

Denna kryssning startar den 11 septem-
ber i Calais och går över Dover, Lissa-
bon, Malaga, Barcelona, Palermo, Algier,
Palma de Mallorca, Gibraltar och tillba-
ka till Dover och Calais, där den avslutas
den 30 september. Som synes gäller re-
san till stor del spanska hamnar. Skulle
fred ännu icke råda i Spanien vid denna
tidpunkt, komma andra intressanta ham-
nar att anlöpas.
Fullständiga program genom Nyman &

Schultz Resebureau.
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Milwaukee, Hamburg-Amerika linjens kryssningsångare

Sill DE LYCKLIGA ÖARNA
med "MILWAUKEE" den vita vackra kryssningsångaren

»De lyckliga öarna» kallade redan för 500 år
sedan de portugisiska upptäcktsresandena öarna
ute i Atlanten sydväst om Portugal, då de med
hänförda blickar betraktade det blomstrande lan-
det och stränderna, omspolade av oceanens vita
bränningar. Denna färgrika värld hör också till
de mest omtyckta målen för rekreationsresor
till sjöss. Även i år föranstaltar Hamburg-
Amerika Linie en rekreations- och nöjesresa
med motorfartyget »Milwaukee», världens enda
flytande kur- och sportbad. Resan börjar den 9
juni i Hamburg och går över Ponta Delgada på
Azorerna till Madeira, La Palma, Tenerife, Las
Palmas och Lissabon. Fartyget återkommer till
Hamburg den 26 juni. Soliga försommardagar
ombord på ett ståtligt fartyg, timmar av vila och
rekreation i sol och havsluft, intressanta upplevel-
ser och oförgätliga minnen från de blomsterfyllda
öarna under söderns strålande sol — allt detta
ger en vårresa till »De lyckliga öarna». Biljett-
pris från Kr. 455: — basis Trälleborg.

övre bilden: Belem Kloster, Lissabon
Undre bilden: Landskap på Azorerna

Prospekt och upplysningar genom resebyråerna
och Hamburg-Amerika Linie, Jakobstorg 1. Tel.
växel 23 15 50.



KRYSSNINGAR
Avg. Från Ångare Ton ,

' Pris från Viktigare hamnar, som anlöpas

Maj
i London Orontes 20000 21/5 Gns 34. — Neapel, Dubrovnic, Malta
1 Bremen Orotava 3340 23/5 RM. 410.— Madeira, Las Palmas, Tene-

riffa
7 Hamburg General Artigas 11255 1/6 RM. 500.— Madeira, 11 dagars hotellup-

pehåll
8 Genua General von 14690 28/5 RM. 430.— Algier, Constanza, Messinä

Steuben
11 Oslo Stavangerfjord 13160 15/6 $ 352.-— New York med utflykt Nia-

garafallen etc.
13 Genua Ussukuma 7765 28/5 RM. 185.— Algier, Tanger, Lissabon
14 Hamburg Monte Rosa 13900 23/5 RM. 125.— Köpenhamn, Gudvangen, Ber-

gen
14 London Stella Polaris 6000 29/5 £ 21. — Lissabon, Madeira, Teneriffa
14 Genua Milwaukee 16700 2/6 Algier, Teneriffa, Madeira
15 Bremen Arucas 3560 6/6 RM. 410.— Madeira, Las Palmas, Tene-

riffa
15 Southampt. Orion 28500 5/6 Gns. 36.— Dubrovnic, Venedig, Bizerta
15 Bremen Stuttgart 13370 23/5 RM. 160.— Glengariff, Killarney

21 Southamp- Strathmore 23500 12/6 £ 21.— Neapel, Jaffa, Alexandria
ton

21 Hamburg Antonio Delfino 14000 14/6 RM. 500.— Madeira, 11 dagars hotellup-
pehåll

22 Southamp- Arandora Star 16000 4/6 Gns. 24.— Madeira, Las Palmas, Casa-
ton blanca

22 Newcastle Meteor 4000 4/6 £ 22. — Gudvangen, Molde, Bergen
on Tyne

22 Southamp- Orontes 20000 8/6 Gns. 27.— Lissabon, Madeira
ton

22 Southamp- Vandyck 13250 15/6 Gns. 34.— Tangier, Venedig, Lissabon
ton

27 Hamburg Monte Rosa 13900 17/6 ■ RM. 270.— Casablanca, Teneriffa, Azo-
rerna

29 Southamp- Moldavia 17000 11/6 £ 13.— Casablanca, Madeira, Azo-
ton rerna

29 Liverpool Montrose 16400 11/6 £ 13.— Gibraltar, Casablanca, Madeira
29 Hamburg Watussi 13/6 RM. 185.— Lissabon, Tanger, Algier
31 Genua General von 14690 18/6 RM. 390.— Gibraltar, Casablanca, Madeira

Steuben
Juni

1 Harwich Stella Polaris 6000 15/6 £ 27.— Nordkap, Gudvangen, Bergen
4 London Straithaird 22500 21/6 £ 17.— Alexandria, Southampton
5 Newcastle Meteor 4000 12/6 £ 12.10 Norheimsund, Bergen, Bale-

strand
5 Southamp- Atlantis 16000 18/6 Gns. 22.

— Lissabon, Gibraltar, Algier
ton

5 Liverpool Montcalm 16400 19/6 £ 13.— Gibraltar, Neapel, Algier
5 Southamp- Arandora Star 16000 25/6 Gns. 35.— Venedig, Dubrovnic, Lissabon

ton
8 Göteborg Gripsholm 18000 16/6 Kr. 200. — Helsingfors, Tallinn, Zoppot
9 Hamburg Milwaukee 16700 26/6 RM. 320. — Azorerna, Madeira, Las Pal-

mas
10 Hamburg Ussukuma 7765 10/9 c:a Kr. 975.— Runt Afrika via Kapstaden,

Mombasa
10 Genua Adolph Woer- 25/6 RM. 185.— Marseille, Algier, Lissabon

m ann 8800
12 Liverpool Montrose 16400 25/6 £ 13.— Gibraltar, Monte Carlo, Tan-

ger
16 Harwich Stella Polaris 6000 30/6 £ 27.— Bergen, Svartisen, Nordkap
19 Newcastle Meteor 4000 2/7 £ 22. — Gudvangen, Molde, Bergen
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19 Southamp- Atlantis 16000 2/7 Gns. 22. — Lissabon, Las Palmas, Madeira
ton

19 Southamp- Strathmore 23500 3/7 £ 13.— Palermo, Neapel, Monte Carlo
ton

21 Göteborg Drottningholm 11200 28/6 Kr. 245.— Boulogne, utfl. Parisutställn.
26 Liverpool Voltaire 13250 9/7 Gns. 17.— Madeira, Casablanca, Lissabon
26 Liverpool Montrose 16400 9/7 £ 13.— Madeira, Las Palmas, Casa-

blanca
26 Hamburg Monte Pascoal 14000 5/7 RM. 145.— Balholm, Gudvangen, Bergen
26 Southamp- Moldavia 17000 10/7 £ 14.— Casablanca, Madeira, Azo-

ton rerna
26 Bremen General von 14690 13/7 RM. 370.— Oslo, Helsingfors, Riga

Steuben
28 Hamburg Milwaukee 16700 14/7 RM. 350.— Reykjavik, Gudvangen, Bergen

Juli
1 Harwich Stella Polaris 6000 15/7 £ 27.— Svartisen, Nordkap, Bergen

3 London Lancastria 17000 16/7 Gns. 17.— Nordkap, Hellesylt, Bergen
3 London Montclare 16400 16/7 £ 13.— Gibraltar, Monte Carlo, Tan-

ger
3 Hamburg Adolph Woer- 8575 27/9 Kr. 975.— Runt Afrika via Sansibar,

mann Kapstaden
3 Bremen Stuttgart 13370 18/7 RM. 250.— Balholm, Nordkap, Bergen
3 Liverpool Alondra 3445 25/7 Gns. 25.— Casablanca, Madeira, Las Pal-

mas
6 Trave- Monte Pascoal 14000 15/7 RM. 145.— Gudvangen, Merok, Bergen

miinde
7 Hamburg Monte Rosa 13900 22/7 RM. 250.— Bergen, Nordkap, Balholm

10 Liverpool Montrose 16400 23/7 £ 13.— Madeira, Teneriffa, Lissabon
10 London Arandora Star 16000 30/7 Gns. 34.— Reykjavik, Jan Mayen, Nord-

kap
14 Bremen Berlin 15200 1/8 RM. 390.— Gibraltar, Casablanca, Las

Palmas
16 Harwich Stella Polaris 6000 30/7 £ 27.— Nordkap, Trondheim, Bergen
16 Hamburg Milwaukee 16700 8/8 RM. 500.— Reykjavik, Spetsbergen, Nord-

kap
17 London Montclare 16400 30/7 £ 13.— Merok, Norheimsund, Köpen-

hamn
17 Southamp- Strathmore 23500 30/7 £ 12.— Palermo, Neapel, Monte Carlo

ton
17 Bremen General von 14600 11/8 RM. 510.— Reykjavik, Spetsbergen, Nord-

Steuben kap
18 Hamburg Monte Pascoal 14000 24/7 RM. 95.— London

20 Bremen Stuttgart 13670 4/8 RM. 250.— Tromsö, Nordkap, Bergen
21 Göteborg Drottningholm 11200 10/8 Skottland, Island, fjordarna
22 Hamburg St. Louis 16730 n/8 RM. 380.— Reykjavik, Spetsbergen, Nord-

kap
24 Hamburg Monte Rosa 13990 1/8 RM. 145.— Hellesylt, Merok, Gudvangen
24 Oslo Stavangerfjord 13160 5/8 Kr. 250.— Nordkap, oie, Hellesylt
24 Liverpool Avoceta 3440 15/8 Gns. 25.— Lissabon, Madeira, Las Pal-

mas
26 Hamburg Monte Pascoal 14000 2/8 RM. 95.— London
31 Avonmouth Strathmore 23500 13/8 l 12.— Gibraltar, Neapel, Monte Carlo
31 Harwich Stella Polaris 6000 20/8 £ 41.— Nordkap, Spetsbergen, Bergen
31 Southamp- Empress of 22000 21/8 Gns. 36.— Algier, Dubrovnic, Istambul

ton Australia
Avg.

2 Hamburg Monte Pascoal 14000 8/8 RM. 95.— London
3 Hamburg Wangoni 7780 18/8 RM. 185.— Antwerpen, Lissabon, Ceuta
4 Göteborg Gripsholm 18000 16/8 Köpenhamn, Helsingfors, Le-

ningrad
7 Southamp- Esperance Bay 14160 20/8 £ 13.— Casablanca, Las Palmas, Ma-

ton deira
7 London Lancastria 17000 20/8 Gns. 17.— Lissabon, Casablanca, Madeira
7 Liverpool Montcalm 16400 20/8 £ 13.— Madeira, Las Palmas, Lissabon
7 Bremen Stuttgart 13370 27/8 RM. 325.— Nordkap, Spetsbergen, Bergen
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W
Man har så där gement
roligt ombord. Ni vet :

Goda och glada männi-
skor, som lämnat alla be-
kymmer hemma och nju-
ta av vad dagenoch stun-
den ger. Klädfrågan ord-
nas lätt och ledigt. Nå-
gonting sommarlätt att
ha på däck, en jumper
eller pullover och en
varm ulster mot de svala
vindarna norröver, bad-
utrustning och så en
»blåsa» eller smoking för
att göra den läckra mid-
dagen ännu litet festli-
gare. Kort sagt : Man ta-
ger, vad man haver.

Sol och friska vindar

Vi lapa sol på däck

På tal om mat så skulle
Ni se Stavangerfjords
smörgåsbord. Det är nog
tur att så många motions-
möjligheter finnas om-
bord, ty hur skulle det
annars gå med den slanka
linjen? Det är förunder-
ligt, vad vi bli spänstiga
förresten. Vi delta med
frejdigt mod i de mest
halsbrytande olympiska
lekar. Vi hoppa med
dödsförakt i simbassän-
gen med dess salta, men
behagligt tempererade
vatten. Sen moja vi oss
i en liggstol på däck
och lapa sol. Glöm bara
inte solglasögon och en
creme mot solbrännan.

Olympiska lekar

Ni skulle se smörgåsbordetl

Se upp i bassängen Ibassängen! 1 1 --n 1Och nar kvallen kommer
dansa vi efter någon av
Stavangerfjords tre or-

kestrar. Och under hela färden bilda Norges fjordar en
fantastisk och tjusande bakgrund. Program och när-
mare upplysningar får Ni genom Nyman & Schultz
Resebureau, Stockholm, eller Norska Amerika Linjen,
Norra Hamngatan 30, Göteborg, telefon 35 217.

Dansen går . .. efter någon av
Stavangerfjords tre orkestrar



Flygfoto av GÖta Kanal

'^StäykjMUuL
Flygfoto L 569

Den fulländade turis tresan.
Den idealiska semesterresan.

Vi tillåta oss göra nedanstående utdrag
ur en reseskildring, »Göta Kanal-skval-
ler», av sign. Göran Persson i G. T.

»Astrea» backar ut från Lilla Bommen.
På masten svajar mjukt för brisen Göta
Kanalbåtarnas vita flagga med den
gyllne skölden kluven diagonalt av »Sve-
riges blåa band». Det är ett sådant där
väder, då man inte vet om den gode
Pluvius vill skratta eller gråta. Solen
följer emellertid »Astrea» som ridderlig
drabant ända till Trollhättan, och när
Apollo kör bort med sitt strålande spann
åt Amerikahållet till, seglar fullmånen
upp över Vänern med hela planetariet i
sällskap.

När vi vakna vid kontorstid på måndags-
förmiddagen, har »Astrea» klättrat upp
mot höjderna och promenerar som en
skogsrå i hagar och trädgårdar. Passa-

Vreta klotter



gerarna speja förgäves efter vattnet.

Det är lika osynligt här som på Nor-
mandie och Queen Mary. Kaptenen på-
står, att det skall finnas under kölen,
•och vi hoppas det för propellerns och
kanalbolagets skull.

Solen är återkommen från sin nattliga
färd över Påsköns stenbeläten och Cey-
lons brända dalar och öser nu sitt spek-
tras brokiga färger över ett svenskt land-
skap. Man sträcker ut armen över re-
lingen och plockar ett äpple här och ett
plommon där. På en kanalresa behöver
man aldrig lida brist på dessert i frukt-
tiden. Då och då fälla skogsbrudarna
några tottar av sitt gyllene hår på däcket.
Det är inte på alla båtar det ingår i
sjömansyrket att kratta löv.

Sluntrappan vid Berg Foto Aeromaterial

Ett par utlänningar finna det särdeles
originellt med båtar som gå i diken och
trappor. De äro inte mindre förvånade
över att se dem promenera utmed sjön
Vikens gärdesgårdar och kunna hålla
sig för frestelsen att hoppa över dem.
Efter färden genom Östersjöns vackra
skärgårdar stävar »Astrea», träget upp-
vaktad av samma galanta måne, över
Mälarens sparsamt fyrbelysta vatten
mot kungliga huvudstaden. Framför står
Västerbron skymmande utsikten som en
ram med några ljus glimmande emellan
spännen. Men knappt ha vi passerat un-
der bron förrän Riddar fjärdens hela
ljuspanorama trollas fram i all sin vene-
tianska glans. De utländska passagerarna
hade aldrig sett en sådan vacker kvälls-
effekt. — Knappast jag heller, sa den
lokalpatriotiske göteborgaren. Det är
vackrare än Venedig, nästan lika vackert

Sjön Viken

Gör resan på Göta Kanal i sommar!
Begär upplysningar genom Nyman &

Schultz Resebureau A.-8., Arsenalsgatan
9, Stockholm, tel. 23 41 00, eller Ång-
fartygs A.-B. Göta Kanal, Göteborg och
Stockholm.

Kanalparti



I sanddynerna vid Ängelholms

havsbad, Skåne

Ml
Magra ord om S. J. billiga rundresor

Det är ofta förenat med svårigheter att

planera en semesterresa. Många äro de
platser och orter, som locka. Hänsyn
måste tagas till tiden för semestern

och semesterns längd. Man måste ock-

så tänka på den vila, som semestern

helst skall skänka. Och sist men inte
minst — ekonomien sätter oftast en gräns
för de kanske djärvaste funderingarna
och planerna. Att få fram ett förslag,

Gammalt kors-
virkeshus i
Ystad, Skåne



Ringmuren, som fordom gav
skydd mot gutabönder, dan-
skar och andra fiender till den
mäktiga hansestaden Visby

Foto Reiman

där hänsyn tagits till alla dessa synpunk-
ter, är därför icke lätt.

För att lätta på de ovan omnämnda be-
kymren har S. J. sedan flera år tillbaka
anordnat billiga rundturer.

Som god hjälp åt den, som har bekym-
mer för semesterresan, bör därför S. J.
broschyr om S. J . billiga rundturer kun-
na tjäna. Den bör även vara av stort

värde för den, som icke känner till, hur
billigt man kan resa på S. J. Förutom
upplysningar om S. J. billiga rundturer
innehåller broschyren uppgifter om S. J.
billiga lokala rundturer, vinterresor, sen-
sommarresor, tåghemsresor, rabattkort
och familjebiljetter jämte många andra
möjligheter till nedsättningar å S. J.

S. J. billiga rundturer

bestå av s. k. huvudturer, tilläggstu-

Av de många goda förslagen till resor
bör kanske något nämnas om dem, som
stå i samband med sommarsemestern.

Visingsö med borgruinen



Utanför Visby ligger Snäckgärdsbadens omtyckta sandplage Foto Heurlin

rer, anslutningsbiljetter och komplette-
ringsbiljetter. Huvudturerna, som äro

18 till antalet, sträcka sig genom näs-
tan alla landskap och beröra många av

de förnämsta turistorterna. S. J. har i
möjligaste mån försökt att taga hänsyn
till de många olika önskemål, som kunna
finnas, när det gäller att se vårt land.
Lapplands fjällvärld och midnattssol,
fjällen och vattenfallen i Jämtland och
Härjedalen, de norrländska kustlandska-
pen, Mälarlandskapen, Dalarna och
Värmland, Vätterlandskapen, Västkus-
ten, Skåne och Småland, Öland och Got-
land, allt beröres av rundturerna. De
sträcka sig genom gamla kulturbygder,
trakter med storslagen natur, bad- och
turistorter, genom städer med moderna
industrier eller med värdefulla fornmin-
nen, med pulserande storstadsliv eller
med idyllisk prägel, museer och kyrkor,
allt av värde och intresse för turisten.

Turerna äro i regel icke längre än att

man med ordinär semester bör hinna
se allt värdefullt, som de bjuda på, sam-
tidigt som man bör kunna njuta av en

Skansen Lejonet, Göteborg Foto C. G. Rosenberg



Griptornet, Gripsholms slott Foto C. G. Rosenberg

välbehövlig vila. Den »Storsvenska tu-

ren» är den längsta av turerna. Den
sträcker sig genom hela landet, från
Trälleborg i söder till Riksgränsen i norr,

från Västerhavet till Östersjön. Den er-
bjuder resemöjligheter på icke mindre
än 5.700 kilometer för en kostnad av en-
dast 104: —- kronor, d. v. s. endast 1,84
öre pr kilometer.

Priset för rundturerna är satt mycket lågt.
De ordinarie priserna nedsatta med 30-40%

För weekend-resor och kortare semester-

resor finnas sedan i fjol S. J. billiga lo-
kala rundturer med en nedsättning i pri-
set på omkring jo %.

*

*

Ingen bör försumma att skaffa sig bro-
schyren. När semestern, än infaller —

sommar eller vinter, vår eller höst —

alltid finns det något förslag, som bör
passa för en semesterresa.

S. J. billiga familjebiljetter.

Blande de många anordningar, som S. J.
vidtagit under de senaste åren, tilldrager

På vandring i Dalarna Foto G. Andersson



SYDTYROLEN -VENEDIG 2 dagen. Sonthofen — Lindau — Fried-
richshafen— Meersburg— Radolfzell.
3 dagen. I Radolfzell. Utflyktsmöjlighet
till södra Schwarzwald.

7 dagars resa med turistbuss. Två dagar
i Venedig. Pris RM 105: —.

1 dagen. Från Miinchen över Landeck
till Merano.

4 dagen. I Radolfzell.

2 dagen. Från Merano över Bozen till
Riva. Tillfälle till motorbåtsfärd på
Gardasjön (ej inberäknat i priset).
3 dagen. Från Riva längs Gardasjön till
Verona, Padua och Venedig. Tillfälle till
gondolfärd.

5 dagen. Radolfzell —Schaffhausen—Zii-
rich— Luzern—Brunnen—Fliielen.
6 dagen. Fliielen — Schwyz— St. Gallen—

Bregenz—Lindau— Sonthofen.
7 dagen. Sonthofen—Oberammergau—

Garmisch—Walchensee— Miinchen.

4 och 5 dagen. I Venedig. VENEDIG-DALMATIEN med båt

6 dagen. Från Venedig till Cortina d'Am-
pezzo, den största kurorten i Dolomiter-
na. Därifrån Brennervägen till Sterzing.
7 dagen. Från Sterzing över Brennerpas-
set till Innsbruck, vidare till Miinchen.

Jadranska Plovidba upprätthåller med
förstklassiga expressångare en turistlinje
från Venedig till Dalmatien. Biljettpri-
set inklusive full förplägnad (drycker
och drickspengar extra) för en tur Ve-
nedig—Split—Hvar—Korcula—Dubrov-
nik—Hercegnovi— Kotor—Budva är di-
narer 960: —. Fartygen äro utrustade
med all modern komfort. Stora prome-
naddäck, eleganta salonger, rymliga hyt-
ter med varmt och kallt vatten och bad-
rum stå till resenärernas förfogande.
Närmare upplysningar genom Nyman &

Schultz Resebureau A.-B.

Genom BAYERSKA ALPERNA
7 dagars resa med turistbuss. Heldags-
uppehåll i Oberammergau och Bad
Reichenhall. Pris RM. 05: —.

1 dagen. Miinchen— Sonthofen.
2 dagen. Sonthofen—Lindau—Fried-
richshafen—Meersburg—Lindau.
3 dagen. Sonthofen— Hohenschvvangau
Echelsbacherbriicke— Oberammergau.
4 dagen. I Oberammergau. Utflyktsmöj-
lighet till Garmisch och Zugspitze.
5 dagen. Oberammergau —Walchensee—

Bad Tölz—Chiemsee—Bad Reichenhall.
6 dagen. I Bad Reichenhall. Utflyktsmöj-
lighet till Salzburg och Salzkammergut.
7 dagen. Bad Reichenhall —Berchtesga-
den — Königssee — Wasserburg—Miin-
chen.

Rundresa genom ESTLAND på
14 dagar

Avresa från Stockholm med s/s »Esto-
nia» varje onsdag och lördag kl. 13.00
och återkomst till Stockholm varje tis-
dag och fredag.

Pris Kr. 150: —,

Med turistbuss till ALPSJÖARNA
Bodensee—Schwarzwald—Schweiz—Allgäu

Denna resa går från Stockholm till Est-
lands huvudstad Tallinn (Reval), vidare
till Narva för att avslutas med en 7 da-
gars badsejour i den bekanta badorten
Pärnu. Priset inkluderar II kl. hyttplats
ombord på båten, full förplägnad under
vägen med full pension i Tallinn, Narva
och Pärnu, järnvägs- och bussresor,
drickspengar och skatter.

7 dagars resa. 2 dagar i Radolfzell. Pris
RM. 100: —.

1 dagen. Miinchen—Hohenschwangau—

Sonthofen.
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18 dagars BADORTSRESA
till NARVA

båten, full förplägnad under vägen, järn-
vägsresa Tallinn—Narva och retur, up-
pehåll i 14 dagar i Narvas badort, alla
drickspengar, skatter etc.Avresa Stockholm med s/s »Vasa» varje

torsdag kl. 13.00 och återkomst till
Stockholm varje söndag.

Pris Kr. 150: —.

9 dagars resa till badorten
HAAPSALU

Avresa Stockholm med s/s »Estonia»
varje onsdag och lördag kl. 13.00 ochPriset inkluderar 1 kl. hytt ombord på

lyid besök t cyielsingjors
rekommenderas följande I-klass Hotell och Restauranter:

CARLTON HOTEL • Tel. 25 981, telegr.adr. Carlton Hotel

GRAND HOTEL • Tel. 20546, telegr.adr. Grand

HOTELLI HELSINKI • Tel. 30 701, telegr.adr. Hotelli Helsinki

HOTEL KARELIA • Tel. 20 016, telegr.adr. Hotel Karelia

HOTEL KAMP # Tel. 20 411, telegr.adr. Kämp

HOIEL SOCIETEISHUSET • Tel. 20 441, telegr.adr. Societetshuset

HOTELLI TORNI HOTEL • Tel. 30 611, telegr.adr. Torni

RESTAURANT ROYAL • Tel. 63 163, adr. Svenska Teatern

RESTAURANT SAVOY • adr. ,„d«-riP a.at.rt

dKUNNSHUSEI • Tel. 38 507, telegr.adr. Brunnshuset
STADENS FÖRNÄMSTA UTVÄRDSHUS
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återkomst till Stockholm varje tisdag
och fredag.

ii — 12 dagen. Uppehåll i Vatnahalsen.
IS dagen. Från Myrdal med tåg till Oslo.

Pris Kr. 62 : —,
Turen kan även erhålla följande sträck-
ning:Priset inkluderar tur- och retur däcks-

plats på »Estonia», lunch i Tallinn, järn-
vägsresa Tallinn —Haapsalu tur- och re-
tur, 6 dagars pension med drickspengar
och skatter i Haapsalu.

o dagen. Från Balestrand med båt till
Gudvangen, bil till Stalheimskleven och
därefter till fots uppför Kleven.
10— 12 dagen. I Stalheim.

14 dagars BADORTSRESA
till Arensburg

15 dagen. Bil till Voss och tåg till Oslo.

Nordfjordturen
Avresa med s/s »Kalewipoeg» varje lör-
dag kl. 15.00 och återkomst till Stock-
holm varje fredag.

13 dagar. Två dagar i Loen och två da-

Pris Kr. 87:—. Från Oslo varje måndag från den 21

juni till den 23 augusti. Kronor 240: —

Priset inkluderar II kl. hyttplats ombord
på båten från Stockholm och tillbaka,
uppehåll och full pension i Arensburg
jämte drickspengar och skatter.

1 dagen. Från Oslo med tåg till Myrdal.
Promenad till Vatnahalsen.
2 dagen. I Vatnahalsen.

3 dagen. Med hästskjuts från Vatnahal-
sen genom Flåmsdalen till Flåm.

4 dagen. Med båt från Flåm över Bal-
holm till Nordeide och bil till Höganger.

5 dagen. Med bil över Vadheim—Förde
i Sunnfjord till Loen.

SÄLLSKAPSRESOR I NORGE

Valdresturen

13 dagar. Tre dagar i Fjaerland och två
dagar i Vatnahalsen. Från Oslo varje
måndag från den 21 juni till den 23 au-
gusti. Återkomst till Oslo lördagar. Kro-
nor 210: —.

6—7 dagen. I Loen. Utflyktsmöjligheter
till Kjenndalsbreen. Tillfälle till fiske
och promenader.
8 dagen. Efter middagen med bil till Hel-
lesylt.1 dagen. Från Oslo tåg till Fagernes.

2 dagen. Från Fagernes med bil till Ma-
ristova. g dagen. Med båt från Hellesylt till Vall-

dal och bil den nya, storslagna vägen över
Stigfjell till Åndalsnes. Från Åndalsnes
med bil och färja till Molde.

3 dagen. I Maristova. Fiskemöjligheter.

4 dagen. Från Maristova med bil till
Laerdal.

5 dagen. Från Laerdal med båt över Ba-
lestrand (middag) till Fjaerland.

10 dagen. Med bil från Molde till Ting-
vall och genom Sunndal till Opdal.
11— 12 dagen. I Opdal. Tillfälle till fiske
och promenader.6— B dagen. I Fjaerland. Utflyktsmöjlig-

heter till Suphelle- och Bogumjöklarna.
o dagen. Från Fjaerland med båt över
Balestrand (middag) till Flåm.

jj dagen. Med tåg från Opdal till Oslo.

Fullständiga program genom Nyman &

Schultz Resebureau A.-8., Arsenalsgatan
9, tel. 23 41 00, Stockholm.

10 dagen. Med hästskjuts genom Flåms-
dalen till Myrdal.
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kn vandring sommartid i

jämtlandsfjällen
blir en upplevelse.

STORLIEN på gränsen mellan Sverige och Norge

är en idealisk utgångspunkt för längre eller kortare turer.

TAG IN PÄ

HOTELL STORLIEN
MODERN KOMFORT MODERATA PRISER

Telefon Storlien 3

En färd till Uppsala
med alla dess sevärdheter är en upplevelse

GÄSTIS
(UPPSALA STADSHOTELL)

har stora resurser att mottaga Er komfortabelt.
Charmant matsal med musikcafé. Moderniserad
resanderumsvåning. En idyllisk sommarträdgård Utmärkt
med vackra sommarverandor. Förnämligt kök. MUSIK
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SÄLLSKAPSRESOR I DANMARK 6 dagars färd i turistbuss till
Sönderjylland och Fyn

6 dagars färd med turistbuss över

Själland, Jylland och Fyn

Pris från Köpenhamn kronor 146:—.

Pris från Köpenhamn Kronor 146: —

Måndag. Vi starta kl. 7.30 i bekväma,
moderna turistbilar över Korsor, Ny-
borg till Odense, där vi göra ett kort
uppehåll för att bese H. C. Andersens-
minnena. Vidare förbi Odins-tornet över
Lilla Baltbron till Vejle, där vi övernatta.
Tisdag. På morgonen en kort utflykt till
Munkebjerg och därefter tvärs över Jyl-
land till Esbjerg, dit vi ankomma tidigt
på eftermiddagen och taga in på hotellet.
På eftermiddagen ta vi den lilla färjan
till Fanös världsberömda badstrand.
Onsdag. Från Esbjerg går färden nu sö-
deröver till Ribe, där vi bese den gamla
domkyrkan och i övrigt orientera oss i
den lilla medeltidsaktiga staden. Vidare
över Marsken till Höjer Sluse och Fon-
der, där vi övernatta.

Måndag. Vi starta kl. 8 i bekväma, mo-
derna turistbilar och sätta kursen norrut

över Frederikssund—Frederiksvserk till
Hundested, där färjan för oss över till
Grenaa på Jylland. Efter ett kort uppe-
håll köra vi söderöver genom Djursland
till den lilla staden Ebeltoft, varifrån vi
fortsätta genom de natursköna Mols
Bjerge till Randers, där vi övernatta.
Tisdag. Till Viborg, där tillfälle gives att
bese domkyrkan med Skovgaards fresco-
målningar. Vidare söderut förbi Hald
Slottsruiner och genom Dollerup Bakker
till Silkeborg, där vi övernatta.
Onsdag. Efter morgonkaffet ta vi en tur

med den lilla ångbåten från Silkeborg
genom de vackra Silkeborg-sjöarna till
Himmelbjerget och Ry, där vagnen står
färdig att köra oss vidare till Aarhus,
där resten av dagen tillbringas.

Torsdag. Från Tönder över Krusaa och
längs Flensburg fjord till Graasten, där
tillfälle gives att se kronprinsparets som-
marresidens. Vi passera därefter Dybbol
skansar och Dybbol kvarn och komma
till Sönderborg, där vi övernatta.

Torsdag. Från Aarhus över Skander-
borg och Horsens till den vackra Grejs-
dal. Därifrån till Vejle med utflykt till
Munkebjerg och vidare till Kolding, där
vi övernatta.

Fredag. Över Als till Mommark och där-
ifrån med färjan till Faaborg. Vidare till
Ollerup med Niels Bukhs berömda Gym-
nastik-Hojskole och efter att ha passerat
Hvidkilde slott nå vi fram till Svend-
borg, där vi övernatta.

Fredag. Efter att ha besett de intressanta
Koldinghusruinerna köra vi på Lilla
Balt-bron över till Fyn — Danmarks
trädgård — och passera Assens, Brahe-
trolleborg och Ollerup, där vi ha tillfälle
att bese Niels Bukhs Gymnastik-Hoj -
skole som är berömd över hela världen.
Därifrån till Svendborg. Övernattning.

Lördag. Från Svendborg över Hessel-
agergaard till Nyborg, varifrån vi fort-
sätta med färjan till Korsor. Vidare över
Slagelse, Soro till Roskilde. Efter ett
kort besök i domkyrkan med de danska
kungagravarna går turen vidare till Kö-
penhamn och vår lilla Danmarksfärd är
till ända.

Lördag. Över Hesselager till Nyborg,
varifrån färjan för oss till Korsor. Efter
att ha passerat Soro med sin berömda
akademi och Roskilde nå vi Köpenhamn
på kvällen.

*

Biljetter till dessa och övriga Danmarks-
resor erhållas på Nyman & Schultz
Resebureau A.-8., Arsenalsgat. 9, Stock-
holm, telefon 23 41 00. Skriv några rader
eller ring oss och vi skola gärna sända
Eder detaljerade upplysningar.
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JADRANSKA PLOVIDBA D.D.
SUSAK

Dalmatien-
Albanien-

Grekland
Regelbunden ångbåtstrafik i alla rikt-
ningar på Adriatiska havet.

Snabbförbindelser från Sus ak till Dal-
matien och alla bad- och kurorter på
den jugoslaviska Adriakusten.

Snabbförbindelser från Venedig till Dal-
matien.

Turistfärder till Dalmatien, Albanien
och Grekland till låga priser.

Person- och godstrafik till Dalmatien,
Albanien och Grekland från Susak,
Triest och Venedig.

Upplysningar genom Direktionen i Susak
samt alla större resebyråer.

NYMAN SP SCHULTZ RESEBUREAU A-B
ARSENALSGATAN 9 STOCKHOLM TELEFON 23 41 OO
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Flyget i sommar Forts, från sida 28.

Till London och Paris flyga de nyin-
köpta Douglas- eller Junkersflygplanen
på endast 7 timmar från Stockholm och
på 5 timmar från Malmö. Genom att

svenska flygplan nu gå fram till London
och Paris, erfordras intet ombyte och
förekommer icke någon tullvisitation,
förrän Ni kommit fram till destinations-
orten.

Tylösand Forts, från sida 31.

egen regim och hållas på samma höga
standard som förut. I vissa avseenden
kommer t. o. m. standarden att höjas.
Vi ha t. ex. inhämtat, att ingen mindre
än Frank Vernon engagerats för musi-
ken på Restaurant Tylöhus. För musiken
på Tylösands Restaurant kommer Pouchs
solistkapell att svara. Pouch är specialist
på smekande operettmelodier och kon-
sertmusik i den högre stilen, Vernon är
ju ett av våra bästa namn inom dans-
musiken.

Även i övrigt bjuder Aerotransport det
svenska folket på nya, förbättrade för-
bindelser. Från Malmö/Köpenhamn går
en linje dagligen till Göteborg och Oslo
och med Helsingfors får Stockholm 2

förbindelser dagligen. Inte heller de po-
pulära badortslinjerna från Stockholm
till Mariehamn och Visby kommer flyg-
entusiasten att sakna.

Beställningar av rum bör ske i god tid
på Nyman & Schultz Resebureau A.-B.
eller direkt genom A.-B. Tylösands
Havsbad, Halmstad.

Tyskland Forts, från sida 15.

stadt och Heidelberg, bergsplatån vid
Rhen, Neckardalen och Bodensjön, äro
de bästa turiststråken under våren. Sä-
songen vid kurorterna varar från våren
till hösten och på många håll även vin-
tern igenom.

Viking Air Express
kallar British Airways sin linje på
Skandinavien. För att möta den vän-
tade trafikökningen i samband med
kröningen i London och sommarens
Parisutställning sätter bolaget in nya
hypermoderna och hypereleganta ma-
skiner, som motsvara de högst ställda
fordringar på komfort och säkerhet. Av-
gångstiden från Stockholm blir 10.15
med ankomst till London 19.15 och från
London 9.00 med ankomst till Stockholm
kl. 17.35.

Resor och uppehåll i Tyskland betinga
inga höga kostnader. Härtill bidrager re-
semarken och nedsättningarna — ända
upp till 60 % — på de tyska järnvägar-
na. Efter det senaste årets betydande
prissänkningar kan man bo både billigt
och bra i Tyskland. För 6 kronor kan
man få ett ordentligt rum och mat även
i storstäderna. Förutsättningen är, att
man stannar några dagar på samma plats.
En mycket bra anordning är de s. k.
»Pauschalvistelserna» och »Pauschal-
kurerna», som finnas på luftkurorterna.
Man betalar en bestämd summa för rum,

mat, ljus, betjäning o. s. v. för en viss
tid, i allmänhet minst 7 dagar. På bad-
kurorterna finnes samma anordning — i
allmänhet för 3 eller 4 veckor — var-
vid priset även innefattar bad och läkar-
behandling. Närmare upplysningar läm-
nas av Tyska Turistbyrån, Birger Jarls-
gatan 23, tel. 11 62 52, 11 62 53.

4' *
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I

Res med Svenska Amerika Liniens
eleganta fartyg

KRYSSNINGAR REGULJÄR TRAFIK

Färder till havs och besök i främ-
mande länder är den mest idea-
liska formen för semesterresor.

Den reguljära förbindelsen mel-
lan Göteborg och New York samt
Halifax uppehälles av Svenska
Amerika Liniens ypperliga
atlantfartyg.Därför anordnar SvenskaAmerika

Linien även i år ett antal intres-
santa, längre och kortare kryss-
ningar till olika länder.

M/S KUNGSHOLM 20.000 reg. ton
Cabin-, Turist- och Tredje kl.

M/S GRIPSHOLM 18.000 reg. ton
Cabin-, Turist- och Tredje kl.

Envar torde vid planerandet av
sin semester kunna finna den
idealiska semesterresan bland
någon av våra kryssningar.

T/S DROTTNINGHOLM 11.000 reg. ton
Cabin-, Turist- och Tredje kl.

Passagerare till Canada torde beakta de
fördelar som den direkta förbindelsen
med Halifax medför.

Begär upplysningar och prospekt
den reguljära trafiken från resebyråerna eller direkt från

SVENSKA AMERIKA LINIEN ffZk
GOTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ - HÄLSINGBORG

över kryssningarna och
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