LAGO MAGGIORE – MILANO
18 – 25 MAJ 2014
Tidpunkten för vår resa till Lago Maggiore i norra Italien är den allra bästa! Naturen fullkomligt exploderar av färger och dofter – kamelia, rhododendron, azalea, hortensia och magnolia
m.m. De många botaniska parkerna och trädgårdarna förför och lockar till avkoppling, njutning och promenader liksom de vackra villorna, palatsen och båtturerna på sjön. Hit kom
musiker, författare och poeter på 1800- och 1900-talen och här flockades kungligheter, adel
och nobless. Resan avslutas i Milano, Italiens centrum för mode, arkitektur och finans, som
genom sin avantgardism imponerar starkt. Hit kommer hela världen för att beundra den
spetsliknande gotiska katedralen och lösa gåtorna runt Leonardi d Vinci’s ”Nattvarden” samt
tjusas av La Scalas operaföreställningar. Välkomna!
Söndag 18/5
Flygtider:
Stockholm, (ARN )– Köpenhamn
06.20 – 07.30
Köpenhamn – Milano (MXP)
08.25 – 10.30
Efter drygt en timmas bussresa på den
vackra panoramavägen utmed Lago Maggiores västsida anländer vi till Baveno, där
vi ska bo de kommande sex nätterna. Här
checkar vi in på Hotel Simplon****

www.zaccherahotels.com, ett underbart
hotell med alla bekvämligheter.
Baveno är en plats för rekreation och vila
med en fin sjöpromenad och flera välvårdade parker. En ledig eftermiddag
väntar innan middag serveras på en
familjerestaurang i närheten. Huvudrätten
blir forell, fiskad i sjön. (Middag)

Måndag 19/5
Vi reser utmed kustvägen till Villa Tarantos
Botaniska Park i Pallanza, som anses vara
en utav Europas främsta och förnämsta i
sitt slag. Den mäter hela 16 hektar och
innehåller mer än 20.000 växter av stort
botaniskt värde. På grund av det ypperliga
klimatet har växter från hela världen kunnat inplanteras här. Vi fortsätter till den
pittoreska lilla staden Cannobio, belägen
5 km från Schweiziska gränsen. Efter en
promenad i de trånga gränderna kan en
lunch på någon av de många uteserveringarna passa bra.
På tillbakavägen gör vi ett stopp i byn
Cannero, en av de verkliga pärlorna utmed
sjön. På kvällen blir det båt ut till Isola dei
Pescatori, Fiskarnas ö, för en fisk och skaldjursmiddag.
(Frukost, middag)
Tisdag 20/5
En motorbåt tar oss till Isola Bella, en av
de privatägda Borromeiska öarna belägen
mitt i sjön. Här ligger öns fascinerande
barockpalats med tillhörande barockträdgård, formad som en båt.
Vi fortsätter till Stresa, den mest kända av
alla platser runt Maggioresjön, endast 4
km söder om Baveno. Under sommaren är
staden centrum för både jazz-, blomsteroch musikfestival. De fantastiska trädgårdarna och Belle Epoque platsen väcker
förundran. Efter gemensam lunch i charmiga Stresa är dagen ledig för egna strövtåg.
(Frukost, lunch)
Onsdag 21/5
Idag får vi en heldag i schweiziska och italienska sjödistriktet med uppehåll i Lugano
och Como. De många sjöarna i Alpfjällen

är alla glaciärbevattnade. Byar och städer i
kulörta färger sprider ut sig som smycken
utmed sjökanterna och bergsbranterna.
Här råder Medelhavsklimat trots det
mycket nordliga läget.
Den fashionabla staden Lugano hänger på
en brant sluttning ner mot sjön som bär
samma namn. Huvudspråket är italienska.
Hit kommer schweizarna från andra kantoner i jakt på sol och värme.
Staden Como tronar på Comosjöns södra
sida. Platsen har ett gammalt och nobelt
rykte som sidencentrum. Det historiska
centrumet breder ut sig runt Piazza Cavour och katedralen, som är byggd helt i
marmor. (Frukost, lunch)
Torsdag 22/5
Efter en kort resa med lokaltåget till Domodossola stiger vi på det Alpinska Panoramatåget. Tåget har stora panoramafönster. Fantasifulla bergsformationer, gröns-

kande skogar och öppna hedmarker, där
kor, får och getter betar, passerar revy
liksom den traditionella alparkitekturen.
Ändstation är den schweiziska staden Locarno, belägen vid norra spetsen av Maggioresjön. Locarno är känd för sin internationella filmfestival, som äger rum i augusti samt för sina eleganta parker.
Efter lunch väntar en avkopplande båtfärd
på Maggioresjön till Baveno. De vackra
naturscenerierna kan man njuta av både
på båtens takterrass och i salongen.
(Frukost, lunch)
Fredag 23/5
Ön Isola Madre ägs av prinsfamiljen
Borromeo liksom Isola Bella. Familjen är
förankrad i området sedan 1400-talet och
äger också nästan hela sjön. På 1500-talet
byggde
prins
Borromeo
ett
renässaanspalats på ön och i anslutning till
detta
skapades
en
bedårande
renässansträdgård. Med båt tar vi oss till
ön för att beöka både palatset och parken.
Eftermiddagen är ledig. Varför inte ta ett
dopp i poolen eller bara sitta vid sjökanten
och njuta! På kvällen serveras en
gastronomisk middag i Baveno.
(Frukost, middag)
Lördag 24/5
Vi lämnar Maggioresjön och reser till storstaden Milano. Vistelsen inleds med en
panoramatur, där vi får se flera av Milanos
välkända sevärdheter, katedralen, Piazza
Del Duomo, Victor Emmanuel galleriet, La

Scalaoperan samt Leonardo da Vincis
”Nattvarden”. Vi övernattar på
centralt belägna Hotel Lloyd****.
(Frukost)
För den som är intresserad ska vi göra vårt
bästa för att få biljetter till kvällens föreställning på La Scala, som är Elektra av
Richard Strauss, med Elsa-Pekka Salonen
som dirigent. Priserna ligger mellan 35
Euro – 303 Euro + bokningsavgift 300:sek/bokning.

Söndag 25/5
Busstransfer till Malpensa. Flygtiderna är
följande:
11:20 – 13:25 Milano (MXP) – Köpenhamn
14:30 – 15:40 Köpenhamn – Stockholm,
(ARN) (Frukost)

Pris: 13.850:- sek/person
Enkelrumstillägg: 2500:- sek
Priset inkluderar:
- Flyg i ekonomiklass med SAS Stockholm/Köpenhamn till Milano enligt ovan.
- Inkvartering på 4****-stjärniga hotell enligt ovan.
- Frukostpension samt 3 luncher och 3 middagar
- Transport med buss, båt och tåg enligt programmet.
- Inträden till i programmet nämnda besök i och runt Lago Maggiore samt inträde till
Klosterkyrkan Maria delle Grazie med ”Nattvarden”
- Svensk reseledare
- EU-moms 2, 67%
- Övriga skatter och avgifter.
Priset inkluderar inte: Måltidsdrycker
Anmälan görs till Kerstin Lindström, Tre K Travel AB på tel. 076 946 5577 eller på mail kerstin@treK-travel.se så snart som möjligt dock senast 15/2 2014. Vi skickar faktura på anmälningsavgiften 3000:- sek/person. Slutbetalning senast 7/4 2014.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas ut c:a två veckor före avresa.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels skärskilda resevillkor dvs. avbokning före 7/4 2014
blir kostnaden anmälningsavgiften 3000:- sek. Om avbokning sker mellan 7/4 – 4/5 blir kostnaden 50% av resans pris och om avbokning sker efter den 4/5 blir kostnaden 100% av resans pris.
Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Respluss försäkring” eller liknande i
sin hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med kompletterande reseförsäkring hos ERV www.erv.se.
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll, som ändring av
växelkurs, flygskatter m. m och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Kerstin Lindström telefon och
mail enligt nedan.
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