TRE ÖAR - Capri - Ischia - Procida
en må bra resa med Mimosa kulturresa!

I maj 2020 åker Mimosa kulturresa till ön Ischia. Vi besöker också öarna Capri och
Procida. Alla tre öar ligger i Neapelbukten. Ischia är den största ön av dem och känd
för sina termalbad och sin grönska. (De tre bilderna ovan är från vårt hotell)
Med på hela resan är auktoriserade guiden
Anna Rudh (se bild) som bor på Ischia
sedan många år. Reseledare är Björn
Malmberg som är med på hela resan redan
från starten på Arlanda.
När grekerna koloniserade Italien på 700talet 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. Lugn och harmoni präglar
ön.

Mer om denna fascinerande ö
får du veta när du åker med
Mimosa kulturresa 13-20 maj
2020 då vår guide, boende på
Ischia. Anna Rudh gör ön och
öns historia levande med sina
berättelser.

Program
Onsdag den 13 maj, resdag
Direktflyg med SAS till Rom kl 10.25.
Restid 3 timmar 10 minuter.
Buss hämtar vid flygplatsen och kör
oss ner till Neapelområdet därifrån
tar vi färja över till ”vår” ö och till det
fyrstjärniga Hotell Terme Providence (se de tre bilderna överst på sida 1). Där Anna
Rudh tar emot. Under hela veckan kommer vi att bo på detta fantastiska familjeägda
hotell, där familjen Monte driver hotellet. Ett hotell som fått priser för sin mat. Vi har
tillgång till hotellets termalbad med behandlingar, pool och den underbara terrassen
där man njuter av solnedgången i havet och eventuellt en Aperol Spritz.
Frukost och middag äter vi varje dag på vårt hotell. Vin från familjens egna vingård
samt vatten ingår.
Torsdag 14 maj, busstur runt ön
Idag bekantar vi oss med ön under ledning av vår guide. Vi besöker den mysiga
huvudorten på ön, Ischia Porto. En kortare vandring genom byn till Castell
Aragonese där man har en enastående utsikt över Ischia Porto. Lunch på en
restaurang som vår guide har valt ut åt
oss. Vi passerar 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.

Fredag 15 maj, båtutflykt till Capri och Villa San Michele
En timmes härlig båtresa tar oss till
Capri där vi med de små bussarna
och på den smala vägen tar oss
upp till Anacapri och Villa San
Michele. Dagens program är en
heldag på Villa San Michele
tillsammans Kristina Kappelin. Vi
börjar med en guidad tur då Kristina
visar oss runt. Efter rundvandringen
äter vi en enklare lunch på Café
Casa Oliv. En föreläsning av
Kristina över temat ”Italien i mitt
hjärta”.
Efter en upplevelserik dag
återvänder vi till ”vår” ö och
middagen på hotellet.
Lördag 16 maj, dagen fri för egna aktiviter
Vår guide Anna finns på plats och kan
både tipsa om lämpliga utflyktsmål
och även guida oss.
Bara 10 minuters promenad från
hotellet finns termalparken Poseidon
(Giardini Poseidon Terme) med 22
olika pooler samt flera restauranger.

.Söndag 17 maj, utflykt till den minsta ön
Procida
Båt till den minsta ön av våra tre öar. Anna
guidar på denna fantastisk fina ö. Ön har bara
ca 10 000 invånare. Lunch äter vi på en av
Annas favoritrestauranger. Efter lunchen åker
vi tillbaka till Ischia.

Måndag 18 maj,
hotellfamiljens dag
Idag besöker vi
familjen Montes
vingård högt upp i
bergen. Vi får då se
vingården som vinet
vi druckit under
veckan kommer
ifrån. Vingården är
synlig från hotellet.

Tisdag 19 maj, Neapel - Elena Ferrante
Utcheckning från hotellet och avresa till Neapel. Anna leder en
guidad vandring i Elena Ferrantes fotspår. Vi får då möjlighet att
uppleva denna spännande men tyvärr alldeles för underskattade
stad. Vi kan naturligtvis inte besöka Neapel utan att äta pizza. Det
blir alltså en pizzalunch I centrala Neapel.
Efter lunchen avresa till Rom för övernattning. Vi bor centralt så
middagen intas på egen hand på någon av de många
restaurangerna runt hotellet.

Onsdag 20 maj, avresa från Italien
Förmiddagen fri för egna aktiviteter i Rom. Transfer till flygplatsen.
Avresa från Fiumicino (Roms flygplats) med SAS kl 14.30. Flygtid 3 timmar 10
minuter.
FLYG Arlanda – Rom, direktflyg med SAS tor, ”helpension”, 7 övernattningar i
dubbelrum. 7 frukost, 4 luncher, 6 middagar, måltidsdrycker vin och vatten.
Lokalguiden, svenskan Anna Rudh, är med hela veckan. Busstransporter. Alla
utflykter. Anna kommer att ha ett guidesystem med hörsnäckor så att alla kan höra
vad som sägs. Reseledare är Björn Malmberg
Pris: 19 500:- 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
Kontaktuppgifter
Björn Malmberg, 0708 890 790 eller bjorn.malmberg@kulturresa.se

Res med Mimosa kulturresa det vill gärna bli bra.

