
 

 
I norra Italien söder om Alperna är naturen storslagen med flera fina sjöar. De sagolika   
sjöarna är mycket olika varandra, både i storlek och utformning och vi bjuds på magiska 

landskap som varierar mycket från sjö till sjö. Vi bor i Stresa vid Lago Maggiore som 
sägs vara en av de vackraste italienska sjöarna. Resan går också till den dramatiska 

Comosjön och den mindre kända Lago d’Orta som är en liten pärla väl värd att upptäcka! 
Räkna också med att även det kulinariska sinnet får sitt, då vi befinner oss i 

Piementoregionen som är väl känd för sin mat och sina viner.   
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAG 1 – TILL ITALIEN 
Avresa under morgonen mot Arlanda 
och vårt mål för resan denna gång är 
Italien. Avresa med SAS till Milano 
Linate flygplatsen under förmiddagen 
- inga måltider ingår på flyget, men 
det går att köpa något lättare 
ombord för den som så önskar. Vid 
ankomst till Milano väntar buss för 
att ta oss till Stresa vid sjön Lago 
Maggiores  strand. Här bor vi i fem 
nätter på 4- stjärniga Hotel Milan 
Speranza Au Lac, vackert beläget vid 
sjön och i centrum av Stresa. Efter 
incheckning får vi en stund på egen 
hand innan det är dags för gemensam 
middag.  
Ca 90 km 
 
DAG 2 – LAGO MAGGIORE OCH 
BORROMEISKA ÖARNA 
Efter frukost är det dags att stifta 
bekantskap med Lago Maggiore. 
Klimatet vid sjön är milt, och genom 
århundraden har parker och exotiska 
trädgårdar anlagts och frodats. 
Stresa med sin blomsterprakt och 
tjusiga villor är sjöns metropol. Från 
den eleganta strandpromenaden ser vi 
över till de små Borromeiska öarna, 
och med båt tar vi oss ut till Isola 
Bella där vi får en guidad visning av 
det vackra barockpalatset och den 
fantastiska barockträdgården, med 
många exotiska växter och frigående 
vita påfåglar. Vi äter gemensam lunch 
 under dagen och innan vi återvänder 
till Stresa gör vi också ett stopp vid 

Isola dei Pescatori – Fiskarnas ö – 
som är en rustik gammal fiskeby. 
Tillbaka i Stresa har vi tid på egen 
hand innan det är dags för gemensam 
middag.   
 
DAG 3 – LAGO D´ORTA OCH 
VINPROVNING 
Efter frukost går färden idag till den 
mindre kända sjön Lago d´Orta. Den 
kantas av skogar och små samhällen 
och ute på en udde på sjöns östra 
sida ligger huvudorten Orta San 
Giulio som är en riktigt stämningsfull 
medeltidsstad. Härifrån åker vi med 
båt ut till den bedårande klosterön 
Isola San Giulio, en färd på 10 
minuter. Här får vi tid att på egen 
hand promenera utmed Via Silenzio, 
den lilla gatan som går runt ön, där 
det sägs att det härskar en mystisk 
och mytomspunnen stämning och ett 
rofyllt lugn. Vi tar båten tillbaka och 
under dagen äter vi även gemensam 
lunch. Vi fortsätter söderut mot den 
medeltida staden Gattinara.där vi 
provar några av regionens viner innan 
det är dags att återvända till Stresa 
igen. Här väntar åter gemensam 
middag framåt kvällen. Ca 100 km 
   
DAG 4 – MARKNAD I LUINO  
Frukost och sedan dags för dagens 
utflykt. Idag är det italiensk marknad 
som gäller. Sjön har sin västliga del i 
regionen Piemonte, den östliga i 
Lombardia och i norr tittar  

 

 
Avresa: 29/8 2021 
 
Pris:13 495:-/Pris för LT: 12 995:- 
 
I priset ingår: 
Transfer till Arlanda t/r, Flygresa med 
SAS inkl flygskatter, resa med 
helturistbuss enligt program, del i 
tvåbäddsrum på Hotel Milan Speranza 
Au Lac i Stresa, 5 x frukost, 5 x 
middag – antingen serverad eller i 
bufféform, 3 x lunch. I programmet 
förekommande utflykter och entréer. 
Reseledare 
 
Tillägg/person: 
Enkelrum: 1 400:- 
 
Valuta: Euro  
 
Anslutningar: 
Nykvarn, Järna, Södertälje 
 
Teknisk arrangör: RK Travel Group 
 

På Björcks Resor värnar vi alltid om 
våra resenärers säkerhet. För 

information om säkerhetsåtgärder vi 
vidtagit för att förebygga 

smittspridning av covid 19 i samband 
med våra resor hänvisas till vår 

hemsida – www.bjorcks.se 
 
Valutadag 2020-12-16 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Hotell på resan: 

Hotel  Hotel Milan Speranza Au Lac, Stresa -  www.milansperanza.it/en     
  

OBS! Medtag giltigt pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polisen.  
Vanligt ID-kort eller körkort räknas inte som godkänd legitimation vid gränspassering  
     
Tänk på att namnet på din bokning måste stämma exakt överens med hur det står i ditt pass. OBS! 
      

På Björcks Resor värnar vi alltid om våra resenärers säkerhet. För information om säkerhetsåtgärder vi 
vidtagit för att förebygga smittspridning av covid 19 i samband med våra resor hänvisas till vår hemsida – 

www.bjorcks.se 
 
 
 
 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 

den in i Schweiz. I de här trakterna 
är det vanligt med veckomarknader 
och idag besöker vi marknaden i Luino 
som hålls varje onsdag. Staden ligger 
på sjöns östra sida och marknaden 
sägs vara Europas största med 
traditioner sedan mitten av 1500-
talet. Vi strosar runt på marknaden 
och njuter av dess utbud och efter en 
trevlig upplevelse återvänder vi till 
Stresa. Framåt kvällen samlas vi igen 
och äter gemensam middag på  
hotellet. Ca 170 km 
 
 
 

DAG 5 – LAGO DI COMO 
Som vanligt börjar vår dag med 
frukost Vi inleder dagen med att 
besöka staden Como vid Comosjön, en 
av Italiens högst belägna sjöar. I 
området har många celebriteter sina 
semesterboenden och här finns flera 
praktfulla villor från 1800-talet med 
fantastisk utsikt och trädgårdar med 
cypresser. Gemensam lunch under 
dagen. Vi njuter av omgivningarna 
under en båttur på Comosjön och ser 
vackra byar och städer som på ett 
pärlband, omgivna av grönskande 
natur, djupblått vatten och höga 
berg, innan vi återvänder till Stresa 
där gemensam middag väntar.  
Ca 200 km 
 

DAG 6 – ARRIVEDERCI ITALIA 
Frukost under morgonen och sedan är 
det dags att kliva ombord på bussen 
som tar oss till flygplatsen i Milano  
där det är avresa med SAS mot 
Arlanda. Inga måltider ingår på flyget, 
men det går att köpa något lättare 
ombord för den som så önskar.  Vid 
ankomst till Arlanda står vår buss och 
väntar för att ta oss till hemorten. Ca 
90 km 
 
 
 
 
 

 


