Res till Bratislava/ Brno och Wien
en kultur och vin-/ matresa 18–24 september 2019.
Följ med Mimosa kulturresa genom Europas
moderna historia…
Onsdag 18 september
Avresa från Arlanda till Wien (direktflyg med Austrian, flygtid ca 2,5 timmar)
Ankomst till flygplatsen i Wien- Schwechat tidig
förmiddag. Buss väntar för vidaretransport till
Bratislava (ca 40 min) och vårt fyrstjärniga hotell
Radison Blu i centrala Bratislava. Efter lunch med
lokala specialiteter gör vi en guidad vandring
genom den gamla staden ”Staré mesto” med vår
svensktalande guide
Middag på hotellet.
Torsdag 19 september
Morgonpromenad i Bratislavas gamla stad, för
de som så önskar. Frukost på hotellet. Vi
besöker krigsmonumentet Slavin en historisk
rest efter Sovjettiden med en fantastisk utsikt
över staden. Därefter åker vi till borgen Devin,
vid gränsen till Österrike, där floderna Morava
och Donau går ihop. Under kommunisttiden
var det ett avspärrat område. Vidare till
Bratislava för lunch på ett lokalt bryggeri med
slovakiska specialiteter. På eftermiddagen till
Danubiana, ett slovakiskt Louisiana på en ö
mitt i Donau. En upplevelse! Middag på hotellet

Fredag 20 september
Frukost på hotellet. Avresa till
slottet Lednice som är del i
världsarvet Valtice/Lednice.
Parken som omger slottet är
unik och känd som Europas
trädgård. Parken har skapats
under hela 600 år av familjen
Lichtenstein och finns nu på
UNESCOs världsarvslista. För
att behaga och överraska
gäster, lät arkitekter från Wien
placera ut romantiska små
byggnader i landskapet, bl.a.
kan man klättra upp i en 60
meter hög minaret eller ta en
båttur till ruinerna av Janohrad.
Det finns inte många platser i
världen som har fått sådan öm
vård som området runt de
spektakulära Lednice-Valticeslotten. I Lednice får vi en
guidad slottsvisning av en lokal
guide. I Valtice äter vi lunch
under valven, i en genuin
tjeckisk restaurang.
Efter lunchen beser vi slottet i
Valtice och den vackra ”byn”
som även den är ett världsarv.
Möjlighet finns att besöka
slottets vinkällare och prova
lokala viner. Efter en
innehållsrik dag fortsätter vi
norrut mot storstaden Brno.
Inkvartering på centralt hotell i
gamla stan (stare mesto) i
Brno. Tid för att bekanta sig
med staden och pubarna innan
middagen.

Lördag 21 september
Frukost på hotellet. Guidad tur i Brno
med bl.a. borgen Spilberg som har
stark anknytning till Sverige (30-åriga
krigets längst belägrade stad i
centraleuropa – av svenskarna) S:t
Peter och Paul katedralen, Övre
torget (kallat GrönsaksTorget), Gamla
Rådhuset.
Lunchen intas på egen hand.
Avresa till
vinfestivalen i
Prusanky-Nechory.
En av resans
höjdpunkter.
Folkdräkter, musik,
dans på gatorna…
och inte bara
gatorna. En lokal
buffé till tonerna av
orkestern som leds
av borgmästaren
som är vår värd för
kvällen. Sen
ankomst till vårt
hotell Brno.

Söndag 22 september
Morgonpromenad i de centrala
delarna av Brno för de som så önskar.
Frukost på hotellet. Avresa från
hotellet till Macocha-stupet
(svärmors stupet) med Punkva
Grottorna (se Wikipedia). Stupet är
mer än 138 meter högt. Grottorna är
de största i hela Centraleuropa. Vi tar
oss runt med båt i grottorna.
Lunchen intas i Mikulov. Guidning av
stadens centrala delar med bl.a.
slottet och slottsträdgården samt de
judiska kvarteren. Före kriget fanns en
mycket stor judisk befolkning, idag finns
inga kvar. Staden är känd för sina
vinodlingar och sin arkitektur. Efter en
dag fylld av upplevelser reser vi till Wien.
Inkvartering på centralt fyrstjärnigt hotell.
Middag på hotellet.

Måndag 23 september
Morgonpromenad
innanför ringen i
Wien, för de som så
önskar. Frukost på
hotellet.
Guidning av Wiens
centrala sevärdheter
av mycket kunnig
svensk guide.
Lunch på egen hand.
Eftermiddag och
kvällen fri för egna
aktiviteter.

Tisdag 24 september
Frukost på hotellet
Dagen fri för egna aktivter.
Direktflyg (kvällsflyg 20.20) till Arlanda
Ingår: FLYG Arlanda-Wien t.o.r, 5 övernattningar i dubbelrum, 5 frukost, 5
luncher, 5 middagar. Svensk, svensktalande och engelsktalande guider.
Engelsktalande guider översätts till svenska. ”Ljudanläggning” så att alla kan
höra vad våra guider säger. Busstransporter. Alla utflykter. Med under hela resan
är Björn Malmberg och Vladimir Hronec med sina rötter i Bratislava.
Ingår ej: Entréavgifter.+ Dricks till chaufför, guider, hotell, etc.
PRIS: 16 400 /person i dubbelrum. Tillägg enkelrum: 3 000:Anmälningsavgiften 2 000 / person betalas samtidigt med anmälan.
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. Mimosa kulturresa ab
tillämpar ”Allmänna villkor för paketresor”. Vi reserverar oss för ev. justeringar i
programmet och eventuella kostnadsökningar vi ej råder över. Mimosa kulturresa
ab ställer resegarantier hos Kammarkollegiet.
För information om resan kontakta:
Reseledare
Björn Malmberg
0708 890 790
bjorn.malmberg@kulturresa.se

Ciceron
Vladimir Hronec

Res med Mimosa Kulturresa – Det vill gärna bli bra!

