FÖRSLAG VANDRINGSRESA 2019
Upptäck Südtirol / Meran

Thermalbad med anor
En liten charmig stad med en
blandning av italiensk matkultur,
spännande historia och det österrikiska
gemytet i en inbjudande natur, där
valnötter och fikon kantar
promenadvägarna.
Bergsvandra, prova viner och mat,
utforska historien, njut av termalbad
och stadsvandring.
Vi flyger till München sedan buss genom Österrike över Brenner passet till den gamla
hälsostaden Meran eller på italienska Merano.
I Merano finns romerska anor. Urborgen för
Tirol, Schloss Tirol, från vilken Tirol ska
styras enligt sägnen. För kyrkointresserade
finns en mängd gamla kyrkor (1200-tal +/-)
med unika gotiska utsmyckningar. I dalarna
bär kulturen prägel av det karga livet medan
rikedomen samlades i regionens städer
Bozen, Sterzing och Meran, samt i alla
borgarna i trakten där många fortfarande är
bebodda.

Gamla byar som Dorf Tirol, Haflinger,
Lana kan man nå via olika
vandringsleder. Bebyggelsen i kurorten
Meran vittnar om ortens storhetstid som
kurort med vackra byggnader och
romantiska shoppingarkader med
italienskt mode och vinprovarbarer. På
bergssidorna odlas mängder av vin och i
dalen finns äppelodlingar.

Meran har många klassiska gamla
hotell från termalbadstiden. Vårt
boende håller hög standard och har
ett toppenläge vid promenaden och
nära termalbaden och bussarna.
Middagarna intas på hotellet med
bla. en Tirolerabend. Luncherna
intas efter vandringslederna.
Dag 1
Direktflyg med Lufthansa till München
Buss till Meran. Middag på hotellet
Dag 2
Frukost på hotellet
Dorf Tirol och Schloss Tirol med vandring. Lätt att nå då buss trafikerar sträckan.
Middag på hotellet
Dag 3
Frukost på hotellet.
Vandring inne i Ultental, en ursprunglig dal med bergsbönder, småbyar, en borg varifrån
Gräfin von Eschenloh flyttade in i Schloss Tirol på 1200-talet. Längst in i dalen finns en lift
om man vill komma riktigt högt upp till bl.a. Mysiga lunchställen.
Middag på hotellet
Dag 4
Frukost på hotellet
Vandring Vigiljoch, dit man åker buss till liften sen vandrar man högt uppe.
Det finns en mycket tidig kyrka, ett arkitektoniskt intressant modernt hotell…
Middag på hotellet
Dag 5
Frukost på hotellet
Stor del av dagen fri för egna aktiviteter innan transfer till flygplatsen i München.
Hemresa från München med direktflyg till Arlanda.
Utflykter /transporter; lokalbussar eller tåg till alla utflyktsmål. För de som vill göra
vandringar varje dag finns mängder av olika vandringsleder…
FLYG Arlanda- München t.o.r, Transfer München-Merano-München HALVPENSION
4 övernattningar i dubbelrum, 4 frukost, 4 fyra rätters middagar.
Resan genomförs om tillräckligt antal vill genomföra resan. Mimosa kulturresa ab tillämpar
”Allmänna villkor för paketresor”. Vi reserverar oss för ev.
justeringar i programmet och ev. kostnadsökningar vi ej
råder över. Mimosa kulturresa ab ställer resegarantier hos
Kammarkollegiet
För ytterligare information kontakta; Reseledare Björn
Malmberg 0708 890790, bjorn.malmberg@kulturresa.se

