
Dag 1. Arlanda -Zürich- Liechtenstein -
Tyrolen (Landeck) 
Avresa från Arlanda med direktflyg till 
Zürich.Dagens första mål är det lilla 
furstendömet Liechtenstein med en av 
världens minsta huvudstäder, Vaduz. I 
utkanten av Vaduz äter vi lunch. Vidare 
åker vi till resans huvudmål, staden 
Landeck i västra Tyrolen i Österrike.Vårt 
trevliga Hotel Schrofenstein  ligger 
centralt och naturskönt mellan  
alptopparna. Här ska vi bo i fem nätter. 
Dagarna avslutar vi med goda middagar 
och trevlig samvaro på hotellet. (L,M)

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!” (F,L,M)

Swarovski Kristallwelt i Wattens                         
är Tyrolens största företag som tillverkar 
kristaller i alla tänkbara former.  I entrén 
möts vi av kristaller i skimrade och 
glittrande nya sammanhang t e x en 11m 
hög och 42m lång vägg som består av 
12 ton glittrande kristallstenar. Här finns 
även en kristallshop där du kan ”fynda” 
allt från smycken till swarovskikikare!
(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. 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. Vi avslutar besöket 
med ölprovning och lunch.(F,L,M)

Dag 5. Oberammergau och  Ettal 
En charmig by som är känt för sina 
vackert bemålade hus och en fantastisk 
träsnidarkonst. Oberammergau är 
världsberömd för de vart tionde år 
återkommande Passionsspelen som 
skildrar Kristi lidandes historia och 
spelats sedan 1634. Vi stannar också till 
i Ettal vid Ettalklostret, där vi äter en 
bayersk lunch. Här finns möjlighet att 
köpa deras egentillverkade klosterlikör. 
(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)

Preliminära flygtider: SAS             
15 maj Arlanda 07:20 - Zürich 09:45 
20 maj Zürich  20:45 - Arlanda 23:05 

OBS! BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER 
TIDIG BOKNING REKOMMENDERAS.

RESFAKTA 

Pris: 12 350 KR  
Avresa: 15 Maj 2018
Antal dagar: 6 
INGÅR: 
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 inkl 1 glas vin / öl / läsk
6 lätta luncher inkl 1 glas vin /öl / läsk 
Välkomstdrink 
Svensktalande lokalguide i Innsbruck
Entré Swarovski Kristallwelt
Berninaexpressen Pontresina -Tirano 
Utflykt till Oberammergau 
Besök på Starkenberger Bryggeri 
Ölprovning
Entré till Mainau 
Rundvandring  på Mainau  
Flygskatter, EU-moms
Svensk reseledare
TILLÄGG:
Enkelrumstillägg : 1 450 kr

INFORMATION                                    
Ingas Resor  Tel: 070-727 07 62                                       
E-post: inga@ingasresor.se  
Vi reserverar oss för ändringar utom 
vår kontroll.
(F)= Frukost,(L)=Lunch,(M)=Middag

Anmälan  till :
Namn: Eva Andersson
E-post: evaandersson07@yahoo.se  
Telefon: 070 - 6585135
Anmälningsavgift: 2 500 kr p.p betalas 
inom 10 dgr efter ni erhållit resebevis. 
Slutbetalning 45 dgr före avresa

Alplandet Tyrolen, 

Blomsterön Mainau och Berninaexpressen 


15 Maj 2018


En innehållsrik resa i fem länder  med Berninaexpressen, 
höjdpunkten i  dubbel bemärkelse! Gnistrande kristaller från  
Swarovski, Passionsspelstaden Oberammergau och prakten 

av blommande Rhododendron på Blomsterön Mainau.  
En resa att uppleva med alla sinnen!

TOTALPRIS
ALLT INGÅR!

Huddinge


