Exklusiv vandringsresa till Dolomiterna

5-10 september 2021, max 20 deltagare

Dolomiterna är mångas favorit i de italienska alperna och anses vara ett av världens vackraste
bergsområden med sina ”rosafärgade” bergssidor. Här finns väl utvecklade vandringssystem med
allt från lätta till krävande vandringsleder. Förutom att vandra i dessa magiska omgivningar äter
vi gott, dricker gott och njuter av välförtjänt avkoppling i vår fina alpby. För bästa upplevelsen är
resans maxantal begränsat till 20 deltagare.
Höjdpunkter:
• Boende centralt i Moena, en pittoresk och livlig
alplandsby. Här finns trevliga butiker, caféer och
restauranger.
• Fyra dagars vandring i skiftande miljöer, allt ifrån
snälla grönklädda kullar som tagna ur en scen från
”Sound of Music” till mer dramatiska scenerier
uppe på berget, från 2000 m ö h och uppåt.
• Lokal vandringsguide, expert på området och
lederna, följer med på alla vandringar.
• Gott om tid att njuta av varje vandring, av de
spektakulära vyerna och inte minst de goda
luncherna/kaffepauserna som dukas fram inne i en
charmig ”rifugio”, dvs en av de många alphyttorna
som vi hittar längs våra leder.
• Besök på vingård i Treviso med visning, lunch och
Proseccoprovning. Vi lär oss hemligheten bakom
den mousserande dryck som utmanar champagnen
i popularitet runt om i världen.
• En delikat upplevelse… Vi besöker en ostfabrik för
att smaka på den lokala osten. Italien har så mycket
mer att erbjuda än parmesan och mozzarella, det
finns över 400 olika ostsorter i landet. Varje region
har sin egen variant och produktionssätt, inte nog
med det, man använder olika typer av mjölk också,
från buffel och ko till get och får.

Förutom nämnda programpunkter inkluderar resan
även: flygresa Arlanda via Wien till Venedig tur och
retur inklusive bagage, flygskatter och avgifter,
transfer med turistbuss tur och retur flygplatsen i
Venedig till Moena, skandinavisktalande
transferguide från flygplatsen till Moena dag 1, fem
övernattningar på 4* hotell i vald rumskategori
inklusive frukost, två luncher; en på vingård och en
på alphytta, fyra middagar, varav två på lokala
restauranger och två på hotellet, måltidsdryck; 1
glas vin/öl eller läsk, bordsvatten och espresso,
resegaranti och en färdledare från Specialresor.
flygresa med Austrian Airlines från Arlanda via Wien
till Venedig tur och retur
inklusive bagage (tillåten vikt/storlek meddelas inför
avresa), flygskatter och avgifter
Pris per person i dubbelrum: 16.450:Enkelrumstillägg 5 nätter: 890:Gruppstorlek: 20 deltagare plus personal

Central Hotel, Moena
Vi har valt ett trevligt medelklasshotell, centralt beläget i byn. Hotellet har en trevlig vinbar samt ett spa som
är öppet mellan 15.00 och 21.00 varje dag. Här finns bastu, terapiduschar och turkiskt bad. På systerhotellet
som ligger 300 meter bort, finns det även möjlighet för att beställa massage och behandlingar
(förhandsbokas). Rummen är relativt små, viss variation kan förekomma. Alla rum har gratis Wi-fi, TV och
minibar. www.centralhotel.it
Vandringarna
Vi vandrar på lätta till medelsvåra vandringsleder. Underlaget varierar från mjuka stigar till mer steniga
partier. Även höjdskillnaden varierar från dag till dag, mellan 200-700 höjdmeter. Vi vandrar 3-5 timmar per
dag. Vår vandringsguide har rätt att ändra på den planerade rutten och välja den vandringsled som är mest
lämpad för dagen, med tanke på väder, vind och gruppens kapacitet. Kondition, styrka och balans påverkar
såklart din upplevelse. Det krävs att du har en bra grundkondition och att du är van att gå längre
promenader (5-10 km) utan problem. Är du fullt frisk utan hjärtbesvär, onda knän eller liknande kan du utan
problem följa med på vår vandringsresa. Komplett utrustningslista skickas tillsammans med
färdmeddelandet ca 3 veckor innan avresa.
Ett par väl ingångna vandringskängor är ett krav.
Vi erbjuder öppet köp t o m 15 april 2021
För att ni ska känna er trygga med att boka en resa under rådande omständigheter erbjuder vi öppet köp.
Det betyder att ni betalar in anmälningsavgiften enligt nedan, och att den återbetalas om ni avbokar före 15
april 2021. Det finns ett begränsat antal platser! Anmälan sker direkt till Specialresor, ”först till kvarn”. Boka
din resa på vår hemsida www.special-resor.se eller ring oss på 054-18 89 00 (telefontid: kl 10-12 och 13-15,
fredagar stängt). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall betalas inom 10 dagar efter
erhållet resebevis/faktura, resterande betalas senast 40 dagar före avresa. Resebevis/faktura skickas via epost i fall inget annat önskats och kontrollera din skräppost ifall du saknar något från oss. För anmälan krävs
följande uppgifter: namn, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer samt eventuella
matallergier och vem man önskar dela rum med.
Avbeställning
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor och Specialresors
särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan). Med tillägget att ni har öppet köp
enligt ovan.

Tider (preliminära)
5/9: samling på Arlanda flygplats kl 07.30. Austrian Airlines plan avgår kl 09.35, ankomst Venedig kl 14.10,
med mellanlandning i Wien.
10/9: Austrian Airlines plan avgår kl 10.55, ankomst Arlanda kl 15.20, med mellanlanding i Wien.
Exakt information meddelas i det färdmeddelande som skickas ut cirka två veckor före avresa.
Övrigt
Se över ditt Reseskydd, avbeställningsskydd och reseförsäkring ingår inte i resans pris.
Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om antalet deltagare
understiger 18 personer.
Vill du klimatkompensera din resa? Gå in på www.special-resor.se (Inför resan) för mer information.
Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Specialresor.

Vår idé som researrangör
Vi använder oss av lokala guider, för att kunna erbjuda
den bästa reseupplevelsen.
Vi handplockar våra hotell så de har bästa läget för
resans inriktning och syfte.
Vi väljer olika lokala restauranger för våra middagar, för
att ge en bra mix mat och dryck.
Vi vill att våra resenärer ska få prova på den lokala
maten, för bästa möjliga smak- och kulturupplevelse.
Vi inkluderar alltid dryck till lunch/middag, för en så
smidig och avkopplande måltid som möjligt.
Vi vill att det alltid finns någon nära till hands att fråga
under resans gång, för att säkerställa resans kvalité för
våra resenärer.

Välkomna med på resan!
Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen:

Romstadsvägen 2C
653 42 Karlstad
Tel: 054-18 89 00
info@special-resor.se
www.special-resor.se

