
Dag 1. Arlanda -Zürich - Landeck  
Avresa från Arlanda med direktflyg till 
Zürich.Med vår buss åker vi vidare via 
det lilla furstendömet Liechtenstein 
och dess huvudstad Vaduz mot 
Österrike. I gränsstaden Feldkirch 
stannar vi för lunch. Vidare åker vi till 
resans huvudmål, Landeck i västra 
Tyrolen i Österrike.Vårt trevliga Hotel 
Tramserhof ligger naturskönt ovanför 
staden, mellan alptopparna. Här ska 
vi bo i fem nätter. Dagarna avslutar vi 
med goda middagar och trevlig 
samvaro på hotellet.(L,M)
www.tramserhof.at

Dag 2. Innsbruck  
Vi åker till Tyrolens vackra huvudstad 
Innsbruck. Där tar vår svensktalande 
lokalguide med oss  på en intressant 
rundtur med buss och till fots. I Gamla 
Stan med sin bebyggelse som stått 
orörd i nästan 300 år ser vi bl.a 
Goldenes Dach  (gyllene taket). Här 
får vi också tid att strosa runt på egen 
hand. Besök gärna Café Sacher och 
avsmaka en äkta österrikisk 
”Sachertorte!” 

Swarovski Kristallwelt 
 Är Tyrolens största företag som 
tillverkar kristaller i alla tänkbara 
former. I entrén  möts vi av kristaller i 
skimrade och glittrande nya former, 
bl.a en 11m hög och 42m lång vägg 
med 12 ton glittrande kristallstenar. 
Här finns även en kristallshop där du 
kan ”fynda” allt från smycken till 
swarovskikare! (F,L,M)

Dag 3. Berninaexpressen                   
En höjdarupplevelse i dubbel bemärk- 
else blir resan med Berninaexpressen 
över Berninapasset ner till Tirano i 
Italien. I närheten av St. Moritz i 
Schweiz kliver vi på tåget, vars 
panoramafönster bjuder på 
fantastiska naturscenerier. Vi passerar   
glaciärer, vattenfall,   bergspass och 
små pittoreska byar innan vi är 
framme i Italien . Efter en typisk 
italiensk lunch finns möjlighet att slå 
sig ner på en uteservering och njuta 
av en äkta italiensk Caffe Coretto 

innan vi åker tillbaka till hotellet med 
vår buss, (F,L,M)

 Dag 4. På egen hand i Landeck                     
I dag blir det tid att njuta av egna 
strövtåg i de vackra omgivningarna, 
som lockar till härliga promenader i 
den friska alpluften. Koppla av i 
hotellets relaxavdelning, eller bara 
strosa runt bland caféer och affärer i 
vår lilla trevliga stad Landeck!   (F.M)

                                                                         
Dag 5. Starkenberger Brauerei                 
Vi besöker det 700 år gamla Slottet 
Starkenberg i Tarrenz. Ett gammalt 
anrikt bryggeri med en 200-årig 
bryggeritradition! Här får vi en inblick i 
ölbryggerikonstens  hemligheter och 
konsten att brygga öl. Starkenberger 
Bier är ett populärt öl i Österrike och 
grundades 1810. Avslutar här med 
ölprovning och lunch i Rittersaal .
(F,L,M)

Dag 6. Landeck -Mainau - Arlanda                                                    
I dag säger vi Tack och ”Auf 
Wiederseh´n” till vårt trevliga värdfolk 
och Tyrolen. En upplevelserik sista 
dag väntar oss, kanske resans 
höjdpunkt för många– vårt besök på 
fantastiska Blomsterön Mainau 
`vackert beläget i Bodensjön. Greve 
Lennart Bernadotte ärvde denna ö 
som kom att bli hans livsverk och idag 
drivs av barnen Bettina och Björn. Vi 
gör en gemensam promenad genom 
den blomstrande parkanläggningen 
där nu Rhododendron blommar som 
mest. Det blir även tid för egna 
strövtåg. Framåt kvällen når vi Zürich 
och vårt väntande flyg  som tar oss 
tillbaka hem till Sverige med många 
fina semesterminnen! (F,L)

FLYGINFORMATION                        
Preliminära flygtider: SAS 
Arlanda - Zürich 07:20 - 09:45  
Zürich - Arlanda 19:25 - 21:50 

OBS! BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER 
TIDIG BOKNING REKOMMENDERAS.

RESFAKTA  
Pris: 13 350 kr
Avresa: 14 Maj 2020
INGÅR: 
Busstransfer Bålsta Arlanda t/r
Direktflyg Arlanda- Zürich t/r
Transfer flygplats-hotell t/r
Buss till alla arrangemang som ingår
Del i dubbelrum på ****Hotell 5 nätter 
5 frukostbufféer
5 middagar exklusive dryck
5 lätta luncher inkl 1 glas vin /öl / läsk 
Välkomstdrink 
Svensktalande lokalguide i Innsbruck
Utställning Swarovski Kristallwelt
Entré Swarovski
Berninaexpressen Pontresina -Tirano 
Besök på Starkenberger Bryggeri 
Ölprovning
Entré till Mainau 
Rundvandring  på Mainau  
Flygskatter,Vägavgifter, EU-moms
Svensk reseledare
TILLÄGG:
Enkelrumstillägg : 1650 kr 
INFORMATION                                    
Ingas Resor  Tel: 070-727 07 62                                       
E-post: inga@ingasresor.se  
Vi reserverar oss för valuta / pris /
programändringar utanför vår kontroll.
(F)= Frukost, (L)=Lunch,(M)=Middag
Anmälningsavgift: 3 000 kr p.p betalas 
inom 10 dgr efter ni erhållit resebevis. 
Slutbetalning 60 dgr före avresa

Anmälan  till :
Namn: Elke Merkel Ragnarsson:
från 21 okt.kl.09.00 till den 10 nov.
E-post: elke.ragnarsson@gmail.com  
Telefon: 070-6617460

Alplandet Tyrolen, 

Blomsterön Mainau och Berninaexpressen  . . .


 14 - 19  Maj 2020

En innehållsrik resa med fantastiska naturscenerier. 

Berninaexpressen . . . en höjdpunkt i  dubbel bemärkelse! 
Gnistrande kristaller från Swarovski, och prakten av 

blommande Rhododendron på Blomsterön Mainau.  

En resa att uppleva med alla sinnen!

DET MESTA INGÅR!

Håbo       
Bålsta 
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