
Italienska Blomsterrivieran 

Ligurien 

28 sep – 7 okt 2017 (10 dagar) 
 

 

Häng med oss och förläng sommaren i Italienska Ligurien som är ett av Italiens 
många populära resmål. Alassio där vi valt att bo är en klassisk gammal 
semesterort dit människor sedan länge sökt sig för att njuta av den fina stranden 

och stadens avslappnade atmosfär.  vårt 4-stjärniga hotell ligger alldeles intill 
strandpromenaden där den långgrunda stranden lockar till avkopplande stunder i 

solen med svalkande bad. Centrum har vi utanför dörren och är ett trivsamt myller, 
där butiker, kaféer och restauranger trängs om vartannat. Kustremsan är här 
oslagbart vacker och kallas ibland med rätta för ”Blomster Rivieran”.  

 
Våra utflykter går till Monaco, Parfymeri, San Remo, Dolce Aqua med vinprovning.  

Följ med oss på en resa fylld med vackra vyer, god mat och utsökta viner. På 
hemvägen besöker vi Familjen Bernadottes Mainau och Tyska Franken med båtfärd 
och vin.  
 

Dag 1. Start tidig morgon med anslutningsbuss till Arlanda, flyg avgår 10.30 mot Nice. På 
flygplatsen möter vår buss upp som sedan är med oss resten av resan ända hem till Örebro. 

Från Nice följer vi kusten österut in i Italien, 2 tim. senare checkar vi in på ****Hotel Europa 
e Concordia i Alassio. Hotellet ligger centralt med havsutsikt och på eftermiddagen kanske 
det kan vara skönt att koppla av med ett dopp i Liguriska havet. Middagen äter vi 

tillsammans i hotellets restaurang. 
 

Vi har sedan 5 nätter och 4 hela dagar i Alassio med avkoppling och 2 Utflyktsdagar, 
se nedan.  
 

Dag 6. Idag har vi fantastiska vyer framför oss när vi lämnar Alassio och kör norrut förbi 
Milano, vid Comosjön kommer vi in i Schweiz, Vi passerar Luganosjön som vackert breder ut 

sig framför oss, vi kan skymta det lilla landet Lichtenstein innan vi på eftermiddagen kör in i 
Österrike, sen har vi bara en liten bit kvar till vårt hotell Gasthof Lamm i staden Bregenz vid 
Bodensjön. Kanske en liten promenad till sjön kan vara skönt innan vi träffas och äter middag 

tillsammans i hotellets restaurang. (52 mil) 
 

Dag 7. Efter en stärkande tysk frukost checkar vi ut och följer sedan Bodensjön i Schweiz in i 
Tyskland, Bernadottes Mainau som ligger på en Ö i Bodensjön ärvdes av Lennart Bernadotte 
1930, här finns idag slottet och stora parkanläggningar med vackra planteringar o gräsytor. 

Vi stannar några timmar för att strosa runt och titta på allt vackert. Här finns även möjlighet 
att äta lunch. Vi lämnar Mainau på em. för vidare färd mot dagens slutmål, den lilla orten 

Elfershausen, här checkar vi in för 2 nätter på ****Hotell Ulrich, samvaro och gemensam 
middag på hotellet innan kudden lockar efter en dag med spännande intryck.   

 
Dag 8. Vi befinner oss nu i Franken som är känt b.la. för sina goda viner som tappas på 
speciella flaskor med rund tillplattad form, kallas ”Bocksbeutel”. Här flyter även floden Main 

som med sina 472 km. är en av Rhens största bifloder. Vi ska här både åka båt på floden, 
besöka den fina staden Würzburg och smaka på de torra Franken vinerna. Åter på vårt fina 

hotell kan vi för de som vill träffas i baren innan vi åter äter god middag tillsammans i 
hotellets restaurang. 
 



Dag 9. Mätta efter riklig Tysk frukost har vi idag tid att umgås på bussen, färden går på 
snabba Autobahn upp till Kiel. Här väntar Stena Lines stora fartyg på att ta oss åter till 

Sverige.  
Efter installation i dom bekväma hytterna så väntar Buffé ”all inclusive” innan vi kan ta del av 

båtens utbud. Målsättningen är att vi ska hinna stanna till på Citti stormarknad för inköp av 
billiga starkvaror innan vi kör till hamnen.  
  

Dag 10. Frukosten intas med utsikt över inloppet till Göteborg. Beräknad hemkomst till 
Örebro efter lunchtid. Vi får säga adjö och på återseende till nya och gamla vänner med 

massor av trevliga semesterminen i bagaget. 
 

Pris för Solhagabor 11 445 kr  Övriga 11 895 kr  

Enkelrumstillägg 1 400 kr 
 

I priset ingår: Anslutningsbuss till Arlanda, flyg med Norwegian  

till Nice, fortsatt resa med komfortablaste buss,  

8 nätter på nämnda hotell med Frukost och 8 Middagar  

Entré Mainau, Heldagsutflykt i Franken med båtfärd och vinprovning. 

1 natt på båt med buffé, vägskatter, ”Buss och Trafikservice” 

 

Tillkommer Utflykter:  

Heldag till Monaco, lunch, Casino och Parfymeri.  pris: 55 Euro 

San Remo, Dolce Aqua och vinprovning med tilltugg. pris: 35 Euro 

Båda dagarna med Svensktalande Christina som guide 
  
 

 
 
Anmälan 
 

Fram till och med 3 mars anmäler du dig till mig (Bodil) på telefon 0704 – 92 76 48 
eller mail bobbo.j@telia.com. Jag behöver: namn (som det stavas i passet), adress, 

telefonnummer och epost-adress (om du har en sådan) för varje resenär. Sedan får 

du bekräftelse och information om betalning m.m. direkt från Buss och Trafik. Har du 
några frågor eller undrar över något kan du ringa mig. 

 
Jag är bortrest i mars så från och med 4 mars gör du anmälan direkt till Buss och 

Trafik. Helst gör du det på mail till bjorn@bussochtrafik.se eller telefon  
070-586 00 29. Han behöver då samma uppgifter som ovan.  

 
Jag har 35 platser så skynda att boka! 
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