
  
 
 
 
 
 

 
Ischia/ Procida 3-10 maj 2022 -en må bra resa 
med Mimosa kulturresa! 
 
I maj 2022 åker Mimosa kulturresa till ön Ischia. Vi besöker också ön Procida.  
 
Med på resan är den auktoriserade guiden Anna Rudh som har bott på Ischia i 
många år. Reseledare är Björn Malmberg som är med på hela resan redan från 
starten på Arlanda. 
 
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 över havet är 
en utslocknad vulkan som hade sitt senaste utbrott 1301. 
 

På Ischia finns gott om heta 
vulkaniska källor. Termalbad och 
behandling med den berömda 
Ischia-leran är effektivt mot de 
flesta åkommor. Termalbaden har 
funnits sedan romartiden. Cicero 
beskriver källorna och det 
”kokande vattnet” i sina brev. 
Sommaren 1867 bodde 
författaren Henrik Ibsen på Ischia 
då han skrev Peer Gynt. 

Regissören Luchino Viscontis som regisserade filmen ”Döden i Venedig”, bodde på 
Ischia. Huvudrollen spelades av ”världens vackraste pojke” den unge svensken Björn 
Andrésen endast 16 år gammal. Största ”staden” på ön är Ischia porto, en liten och 
charmig stad. 
Borgen Castello Aragonese är en ö i anslutning till staden.  
Mer om denna fascinerande ö får du veta av vår guide, Anna Rudh. Anna gör öns 
historia levande med sina berättelser. 
Lugn och harmoni präglar ön. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 
 
Programmet är under omarbetande. Ett färdigt program presenteras så snart 
som möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLYG Arlanda – Rom, direktflyg med SAS tor, 7 övernattningar i dubbelrum. 7 
frukost, 4 luncher, 5 middagar, måltidsdrycker vin och vatten. Lokalguide, svenska 
Anna Rudh. Busstransporter.  
 
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.  
 


