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Norditalienska sjöar
med Berninaexpressen och Mainau 

Gardasjön är Italiens största och vackraste sjö, vars skönhet prisades redan av den romerska skalden Catullus. De höga 
Dolomiterna stupar ner i sjöns blå vatten, växtligheten är överväldigande med palmer, cypresser, citroner, oliver,  mimosa, 
oleander och tusentals blommor. Klimatet är behagligt och miljön avstressande. När italienska näringslivsmagnater 
såväl som hollywoodstjärnor väljer en semesterbostad så beger de sig till sjön Lago di Como. Här väntar vilsamt  vackra 
byar och städer inbäddade i en frodig grönska. Dock anser många att Lago Maggiore är den vackraste av de stora 
 sjöarna i norra Italien. Det är landets näst största sjö, efter Gardasjön, och ligger till största delen i Italien och med nord-
ligaste spetsen i Schweiz. Efter tre härliga sjöupplevelser tar vi tåget över alperna till Schweiz och åker sen till Bodensjön 
där ett besök på blomsterön Mainau är givet. Greve Lennart Bernadotte och hans familj har under åtskilliga år arbetat 
med denna fantastiska och världsberömda park 

Dag 1   Hemorten – Göteborg
Avresa västerut mot Göteborg dit vi  beräknas 
anlända sen eftermiddag  Vi äter en tre-
rätters middag ombord på Stena Lines fartyg 
som avgår 18:45   [ Ca 45 mil ]

Dag 2   Kiel – Bamberg   
Efter en stor frukostbuffé anländer vi till Kiel 
09:15  Vi startar genast vår färd söderut på 
tyska Autobahn  Dagens mål är norra Bayern 
och världsarvsstaden Bamberg, som även 
kallas för ”Staden på sju kullar” genom de sju 
kyrkor som stolta står på varje kulle  Bamberg 
har en av de bäst bevarade medel tida stads-
kärnorna i Tyskland och  klarade sig miraku-

löst undan 2:a världs krigets flygbombningar  
Middag på vårt hotell  [ Ca 63 mil ]

Dag 3   Mot Gardasjön
Vi tar en stärkande promenad i denna unika 
stad innan vi far vidare söderut  Dagens 
etapp går in i Österrike och om givna av 
imponerande alptoppar  fortsätter vi förbi 
Tyrolens huvudstad Innsbruck till Brenne-
rautobahn  Den berömda 190 meter höga 
Europabron passeras och vi är snart i Italien  
Under eftermiddagen fort sätter vi till norra 
Gardasjön och den lilla mysiga orten Tor-
bole där vi inkvarteras på Club Hotel La Vela 
i två nätter  Middag på  hotellet  [ Ca 61 mil ]

Dag 4   Gardasjön med båt och buss
Vi tar oss ner till hamnen i Torbole för en 
härlig båttur på den vackraste, smalaste 
delen av sjön till Limone sul Garda som 
ligger på den oåtkomliga västra sidan av 
sjön  Limone är en mycket vacker stad och 
ett väldigt populärt besökscentrum  En av 
de mest utmärkande sevärdheterna är vyn i 
resterna av de gamla citronhusen  Citronlun-
dar  fördes till Gardasjön av munkar på 1400-
talet  Här finns en underbar strand promenad 
med små butiker och mysiga restauranger  
Vi stannar några timmar innan det är dags 
att åka till Riva, som är den största orten vid 
sjön  Här har vi gott om tid att på egen hand 
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flanera i de många gränderna och  butikerna  
Middag på vårt hotell  [ Ca 5 km ]

Dag 5   Torbole – Comosjön 
Efter frukost packar vi bussen för att åka 
den storslagna, vackra östra kustvägen till 
Gardasjöns huvudort Garda  Garda är en 
trevlig stad med livlig strandpromenad där 
kaféer och restauranger trängs med varandra 
och ovanför strandlinjen ligger många små 
trånga gränder med härliga butiker som 
säljer allt från olivolja till kläder  I sjönära 
orter såsom Bardolino, Lazise eller Peschiera 
framställs viner som i årtionden tillhört de 
mest älskade i restaurangernas vinmenyer  
En klassiker är Bardolino  Vindistriktet med 
DOC-klassificering bär samma namn som byn 
vid sjöns sydöstra strand  Vi besöker en av 
vingårdarna där vi får en lektion i vinfram-
ställning samt avsmakning av fyra olika viner  
Vi fortsätter mot Milano och till Comosjön  
Vi inkvarteras i den vackra staden Como i 
tre nätter  Inkvartering och middag på vårt 
fyrstjärniga hotell Como som ligger ca 1 km 
från sjökanten och 10 minuters promenad 
från gamla staden  [  ca 24 mil ]

Dag 6   Båttur på Comosjön
Comosjön är en stor sjö i Lombardiet i 
Italien  Sjön är Italiens tredje största efter 
Gardasjön och Lago Maggiore och med ett 
djup på 410 m även en av Europas  djupaste  
I den gemytliga och livliga staden Como 
finns Museo della Seta, som visar regionens 
traditioner inom tillverkning av silkespro-
dukter  Ute på en udde mitt i sjön ligger 
Bellagio, sedan århundraden platsen för 
patriciervillor och sommarnöjen för kultur-
personligheter  Villa Serbellonis och Villa 
Melzis trädgårdar kan besökas och i den 
lilla bykärnan vindlar trånga gränder  Vi 
åker tillbaka till Como för egen tid i denna 
härliga sidenstad, där vår reseledare visar 
lite av den gamla stadskärnan  Middag på 
egen hand 

Dag 7   Utflykt till Maggioresjön 
Heldagstur till Maggioresjön och Stresa där 
vi tar båt ut till Isola Bella som består av en 
stor trädgård som omger ett majestätiskt 
barockpalats  Trädgården är en omfattande 
anläggning från 1600-talet med vita påfåg-
lar, grottor, fontäner och statyer  I palatsets 
salar ser vi såväl möbler som tavlor och 
gobelänger  Den andra ön vi besöker är Isola 
Pescatori, med en medeltida, karaktäristisk 
och målerisk fiskarby  Vi fortsätter på den 
underbart vackra vägen utmed den västra 
sidan av sjön till Locarno som ligger i Schweiz 
och förbi Lugano tillbaka till Como och vårt 
hotell för middag  [ Ca 23 mil ]

Dag 8   Como – Feldkirch 
Vi lämnar Como och fortsätter utmed 
den östra sidan av sjön till den berömda 
Valtellina dalen, känd för sina vinodlingar 
och kommer fram till Tirano  Vi stannar i 
denna mysiga by för lunch innan vi kliver 
ombord på den berömda Berninaexpressen, 
ett av Schweiz världsarv   Nu får vi vara med 
om en enastående tågtur genom hisnande 
bergspass, förbi glaciärer, snötäckta toppar 
och grönskande dalar  Tågresan varar cirka 
fyra timmar och tar oss över många broar 
och genom närmre 100 tunnlar, upp på mer 
än 2 200 meters höjd innan vi kommer till 
Chur, huvudstad i den schweiziska kantonen 
Graubunden  Vi åker den korta vägen till den 
gamla österrikiska staden Feldkirch där vi 
checkar in på vårt hotell som väntar med en 
god middag  [ Ca 20 mil ]

Dag 9   Feldkirch – Mainau –  
Bad Brückenau  
Vi åker tillbaka till Schweiz och fram till 
Europas tredje största sjö, Bodensjön som 
vi följer fram till Konstanz och blomsterön 
Mainau som inte behöver någon närmare 
presentation efter de populära filmserier och 
reportage som visats i TV  Vi vill gärna påpeka, 
att det alltid är säsong på Mainau  Det är 

alltså inte bara på våren som det blommar! 
Blomsterparken drivs och planeras för att det 
alltid ska vara växter som blommar och i sep-
tember är parken full av bl a  dahlior där besö-
karna även väljer Mainaus ”Dahlia drottning”  
Vi kan också besöka växthusen samt utställ-
ningen på slottet och givetvis äta lunch på 
Schwedenschenke  Vi fortsätter via Stuttgart 
upp till den vackra kurorter Bad Brückenau för 
middag och övernattning [ Ca 45 mil ]

Dag 10   Mot Kiel  
Vi startar efter frukost vår färd norrut på 
snabba tyska Autobahn  På kvällen når vi 
Kiel och vårt fartyg  Efter att vi gjort oss hem-
stadda i våra hytter väntar en middag samt 
tid för lite shopping  [ Ca 53 mil ]

Dag 11   Göteborg och Hemåt
Vi äter frukost ombord på fartyget innan vi 
åter är i Sverige och fortsätter vår hemfärd  
Längs vägen stannar vi till för möjlighet till 
lunch, och beräknas vara åter på sen efter-
middag  [ Ca 45 mil ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 16 september, 11 dagar

 � PRIS: 16 980 kr

 � I PRISET INGÅR: Bussresa, del i dubbelrum/
hytt, tio frukost, nio middag, vinprovning, 
båtutflykter på alla tre sjöar, Bernina-
expressen, entré Mainau samt palatset 
och trädgården på Isola Bella, vägavgif-
ter/skatter, reseledare 

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 2 290 kr

 � VALUTA: Euro

 � LOGI: Stena Line T/R 
Best Western, Bamberg 
Clubhotel La Vela, Torbole Sul Garda 
Hotel Como, Como 
Best Western Central Hotel Leonhard, 
Feldkirch 
Hotel Zur Mühle, Bad Brückenau

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18




