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Välkommen på studieresa med Mellanskog till Italien 2-7 maj 2023 
 
Nu reser vi igen …. 
F=frukost, L=lunch, M=middag) 
 
Dag 1, tisdag den 2 maj 2023  Stockholm – italien                         (-/-/M) 
 
Vi reser med buss till Arlanda och flyger klockan 15.30 direkt till Milano där vi landar 18.20 
Vår svensktalande reseledare möter på flygplatsen och tar oss med buss till vårt hotell 
Middag och övernattning på hotellet 
 
Dag 2, onsdag 3 maj  2023   – VAL CAMONICA                           (F/L/M) 
 
Frukost serveras på hotellet. 
Efter utcheckning rullar vi mot Val Malga (Sonico) där vi kommer att träffa en representant 
för Val Camonica Mountain Community https://www.cmvallecamonica.bs.it/  
 
Det blir en hel dag med besök i skog och vi får bland annat se norsk granskog. Adamello 
Regional Park är en PEFC-certifierad skog som skadades allvarligt av Vaia Stormen i oktober 
2018. Vi får höra om saneringsarbetet som utförts 2019-2022. Vi kommer också att besöka 
ett område som har hjälp av kabelkranar för avverkning https://www.parcoadamello.it/.  
 
Lunchen serveras i en typisk restaurang i de italienska bergen.  
 
På eftermiddagen kommer vi att se hur man har förebyggt jordskred och erosion med 
naturens egna krafter, allt byggt de senaste 10 åren av Consorzio Forestale Alta Valle 
Camonica https://www.cfaltavallecamonica.it  
Vi kommer sedan till hotellet där vi bor de kommande tre nätterna 
Middag på hotellet 
 
Dag 3, torsdag den 4 maj    ALTA VALTELLINA                            (F/L/M) 
 
Frukost serveras på hotellet. 
På förmiddagen träffar vi representant för Alta Valtellina Mountain Community 
https://cmav.so.it/ . Här får vi se ett skogsområde som angripits av granbarkborre och höra 
hur man har hanterat angreppen  
 
Före lunch kommer vi också till en liten gård med bruna kor, cirka 30 stycken, och egen 
tillverkning av regional ost, salami och charkuteriprodukter 
Nära Valfurva besöker vi en lärk – och granskog (Peccete) i Nationalparken Stelvio National 
Park www.stelviopark.it  
 
Middag och övernattning på samma hotell  



 
Dag 4, fredag den 5 maj    VALTELLINA – TIRANO AREA                          (F/L/M) 
 
Frukost serveras på hotellet. 
 
Idag stannar vi I området nära hotellet Grosio/Tirano.  Tillsammans med Tiranese Mountain 
Community https://www.cmtirano.so.it/hh/index.php besöker vi ett skogsområde och 
fokuserar på skogsförvaltning, framför allt hantering av skadedjur i skogen. Vi ser också en 
kastanjeodling i Tiolo området 
 
Lunch serveras på en typisk agriturismo 
 
Eftermiddagens besök handlar om träförädlingskedjan med besök vid sågverk och 
fjärrvärmeanläggning i Tirano. Om tiden räcker till besöker vi också ett fruktkooperativ.  
 
Middag och övernattning på samma hotell   
 
Dag 5, lördag  6 maj    Bernina Express                             (F/-/M) 
 
Frukost serveras på hotellet och utcheckning 
 
Under dagen upplever vi Alperna från rälsen. Med Bernina Express går färden över de vackra 
bergen från Tirano till St Moritz i Schweiz. Vi får tid i den välkända skidorten och något att 
äta på egen hand innan vår buss plockar upp oss tåget vänder tillbaka till Tirano igen.  
 
Middag och övernattning  
 
Dag 6, söndag 7 maj   Comosjön - Stockholm                             (F/L/-) 
 
Frukost och utcheckning  
 
Vi besöker Varenna, en pittoresk och traditionell by, belägen vid den östra stranden av 
Comosjön. Här kan vi njuta av eleganta villor med exotiska trädgårdar och vackra gator med 
historia och natur. Med en kort färjetur kommer vi till BELLAGIO, en liten juvel belägen på 
udden som skiljer de två södra grenarna av Como-sjön, med städerna Como och Lecco som 
tillsammans är de mest glamorösa och romantiska destinationerna. Tid på egen hand innan 
vi reser tillbaka till flygplatsen i Milano för avresa kl 17.55 och hemkomst Arlanda 20.35 där 
buss väntar för färd hemåt.  
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Preliminär kostnad för ovanstående programförslag:  
Priset är per person i delat dubbelrum 
 
Vid minst 25 resenärer  15 950 kronor 
 
Enkelrumstillägg    1 750 kronor 
Paketresemoms tillkommer 2,67 %  
 
Följande ingår i priset: 
Flyg Arlanda – Milano tur o retur med SAS 
Buss och chaufför under hela resan 
Svensktalande reseledare under hela resan 
5 övernattningar på minst 3-stjärnigt hotell inkl. frukost 
4 luncher exklusive dryck 
5 middagar exklusive dryck 
Studiebesök enligt programmet, med reservation för ändringar 
Tågresa Tirano – St Moritz enkel resa i 2a klass 
Provning av lokala produkter vid studiebesök 
Kaffe vid skogsbesöken 
Entréer till övriga sevärdheter enligt programmet, med reservation för ändringar. 
(Lokalguide i Milano, entré o guidning till Villa Monastero. 
Organisationskostnader  
Resefolder med information om resmålet och praktisk reseinformation till samtliga 
deltagare. 
 
Följande ingår inte i priset: 
Dryck till måltider, Dricks till busschaufför och guide, Reseförsäkringar, Avbeställningsskydd,  
Personliga utgifter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bokningsvillkor 
 
Vid bekräftad bokning debiteras en deposition på 2000 kronor per person. Avbokning utan 
kostnad kan göras fram till den 20 februari.  
 
Fullständiga bokningsvillkor ges när programmet är helt klart 
 
Det offererade programmet tillhör N&N resor som är en del av Discover Sweden Tours och 
får inte kopieras eller användas, helt eller delvis, för att säljas genom andra 
försäljningskanaler.  
Priset är beräknat med dagens valutakurs och kan ändras till och med 20 dagar före avresa.  
 
 
Boka avbeställningsskydd och reseförsäkring  
Det är viktigt att avbeställningsskydd bokas och betalas i samband med anmälningsavgiften. 
Tänk på att den privata reseförsäkringen sällan gäller om resan betalats via företaget, då 
krävs en speciell tjänstereseförsäkring. Vi har samarbetsavtal med ERV som är 
branschledande på reseförsäkringar. Passande försäkring beställs enkelt genom vår hemsida 
http://www.nnresor.se Såväl försäkring för privatresa som affärsresa kan tecknas genom 
N&N resor. Kostnad för avbeställningsskydd är 6% av resans totala pris. 
 

Om enskild resenär har tecknat reseförsäkring kan återbetalning av avbokad resa ske genom 
försäkringsbolaget enligt försäkringens gällande regler. 
 
Resegarantier N&N resor har fullständiga resegarantier enligt Resegarantilagen genom vårt 
bolagsnamn Discover Sweden Tours. Observera att vår resegaranti endast gäller för de 
tjänster som är bokade genom oss.  
 
 

 

Med vänliga hälsningar 
Eva Maria Friberg 
 
 

 

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv 
(EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU rättigheter som gäller för paketresor. Discover 
Sweden Tours AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. 
Dessutom har Discover Sweden Tours AB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar 
och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det hamnar på obestånd. 
Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 hittar du här! 


