En må bra resa till Ischia den 3-10 oktober!

Må bra med Mimosa kulturresa på ön Ischia i Neapelbukten och familjehotellet
Providence (se de tre bilderna ovan). Ischia är den största ön i Neapelbukten och är
känd för sina termalbad och sin grönska. Utflykt till Procida den minsta ön i bukten.
Trots att det är en ö har den utnämnts till italiensk kulturhuvudstad i år.
När grekerna koloniserade Italien på 700-talet f Kr var Ischia en av de första
platserna som grekerna slog sig ner på. Ön är en av Italiens grönaste öar men bergig
och med flera vulkaner. Den högsta toppen, Monte Epomeo på 788 m.ö.h. är en
utslocknad vulkan som hade sitt senaste utbrott 1301.
På Ischia finns gott om vulkaniska källor. Termalbad och behandling med den
berömda Ischia-leran är effektivt mot de flesta åkommor. Termalbaden är kända
sedan romartiden. Cicero beskriver källorna och det ”kokande vattnet” i sina brev.
Sommaren 1867 bodde författaren Henrik Ibsen på Ischia och skrev Peer Gynt.
Luchino Visconti som regisserade filmen ”Döden i Venedig” bodde på ön.

Borgen Castello
Aragonese (ovan) är en
ö i anslutning till den
största ”staden” på ön,
Ischia porto, (bilden till
höger).

Program
Måndag den 3 oktober, resdag
Flyg från Arlanda till
Neapel med Lufthansa.
Buss hämtar vid
flygplatsen och tar oss ner
till Neapel.
Båt från Neapel till Ischia
och vårt hotell
Under hela veckan
kommer vi att bo på detta
familjeägda hotell, där
familjen Monte driver
hotellet. Vi har tillgång till
hotellets termalbad och
den underbara terrassen där man njuter av solnedgången i havet och eventuellt en
Aperol Spritz…
Frukost och middag äter vi varje dag på hotellet med vin från familjens vingård.
Tisdag 4 oktober, busstur runt ön
Idag bekantar vi oss med ön under ledning av vår
lokala guide. Vi besöker den huvudorten på ön,
Ischia Porto. En kortare vandring genom byn till
Castello Aragonese där man har en enastående
utsikt över Ischia Porto. Gemensam lunch med
en typisk Ischiansk maträtt.

Under vår rundtur passerar vi
Marontistranden där en av Elena
Ferrentes romanfigurer tillbringar
en tid och byn Sant Angelo där
Bundeskanzler Angela Merkel
bor varje år.
Tillbaka på hotellet för bad,
behandling eller kanske en drink
på terrassen före middagen.

Onsdag 5 oktober, utflykt till ön Procida

En tjugo minuters härlig båtresa tar oss till Procida. Italiensk kulturhuvudstad 2022.
Vår guide tar oss runt på denna fina ö. Ön har bara ca. 10 000 invånare. Lunch intar
vi i hamnområdet Corricella (se bild). Middag på hotellet.
Torsdag 6 oktober
heldag i termalparken
Poseidon eller egna
aktiviteter.
Cirka 20 minuters
promenad från hotellet
ligger termalparken
Giardini Poseidon Terme
med 22 olika pooler och
flera restauranger. Lunch
på egen hand.
Fredag 7 oktober –
Giardini la Mortella
Stanna på hotellet och
njut av termalvattnet i
deras termalpool eller den ”vanliga”
poolen eller följ med på vår utflykt till
Mortella Giardino, Marontistranden,
Sant Angelo… och Madonna di Zaro
Högt upp med en fantastisk utsikt
ligger familjen Montes vingård.
Under eftermiddagen ges möjlighet
att besöka vingården. Notera att det
är extremt smala vägar och branta
stup. Vana taxichaufförer tar oss
upp till vingården. Intresseanmälan
då vi är på plats.

Lördag 8 oktober / Giardino Ravino

Dagen fri för egna aktiviteter
Eftermiddagspromenad till Giardino Ravino för en aperitivo i den fantastiska
trädgården
Söndag 9 oktober
Avresa till Neapel med färja. En kortare guidad bussrundtur i Neapel.
Vi kan naturligtvis inte besöka Neapel utan att äta pizza. Det blir alltså en pizzalunch
I centrala Neapel.

Efter lunchen en guidad vandring i Neapels gamla stad. Vi får möjlighet att uppleva
denna spännande men tyvärr alldeles för underskattade stad.
Inkvartering på centralt hotell i Neapel. Gemensam avslutningsmiddag.

Måndag 10 oktober, avresa från Italien
Dagen fri för egna aktiviter i Neapel. Transfer till Neapels flygplats sen eftermiddag.
18.50 Avresa från Neapel med Lufthansa.
FLYG Arlanda – Neapel, Lufthansa tor, 7 övernattningar i dubbelrum. 7 frukost, 3
luncher, 7 middagar, måltidsdrycker vin och vatten. Busstransporter. Alla utflykter.
Vår guide kommer att ha ett guidesystem med hörsnäckor så att alla kan höra vad
som sägs. Reseledare är Björn Malmberg
Pris: 19 800:- per person i dubbelrum. Tillägg enkelrum: 2 700:Bokning gör du enklast genom att skicka mail till Mimosa kulturresa;
bokning@kulturresa.se, ange tilltalsnamn samt efternamn (dubbelnamn i
förekommande fall) Observera att namnen skall vara stavade som det står i passet.
Ange även postadress, ev. fast telefon- och mobilnummer, e-postadress.
Anmälningsavgiften 2 000 kr/ person betalas i samband med den skriftliga anmälan
till Mimosas Bg 130-3049. Ange namn och resa.
OBS! anmälan blir inte definitiv förrän anmälningsavgiften finns på Mimosa
kulturresas konto.
I de fall arrangören ställer in resan återbetalas anmälningsavgiften.
Resan genomförs om tillräckligt antal anmäler sig. Vi reserverar oss för ev.
justeringar i programmet och eventuella kostnadsökningar vi ej råder över. Mimosa
kulturresa ab ställer resegarantier hos Kammarkollegiet och är medlem i Svenska
Resebyrå- och Arrangörsföreningen.
Kontaktuppgifter
Björn Malmberg, 0708 890 790 eller bjorn.malmberg@kulturresa.se

Res med Mimosa kulturresa det vill gärna bli bra.

