
 REJSE TIL ITALIEN: DET MAGISKE SÜDTIROL 

 
                           18/5 - 24/5,  2014 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



En rejse i Alto Adige tilbyder alt, hvad man har behov for: fra kultur til sport, fra koncerter til oplevelser i 

naturen. Uendelige dale og krystalklare søer, majestætiske tinder og tæt skov, yndefulde byer og landsbyer, 

hvor lokale traditioner lever endnu. En rejse i Alto Adige er en opdagelsesrejse med indslag fra 

underholdning, kultur og historie, med kronen på værket i form af det tyrolske køkken. Alto Adige er en del 

af den nordligste af Italiens regioner, den selvstyrende region Trentino-Alto Adige.  

 

Søndag  18/5 Fra Kastrup flyves kl. 08.25 til Milano  Malpensa, hvor vi  lander kl. 10.30. 

Man kan selv checke ind. Vi mødes ved gaten. Efter landing kører vi til Bolzano. 

Aftensmad og overnatning på Hotel i Bolzano 

 

Mandag 19/5 Efter morgenmad kører vi til Merano, hvor vi besøger byen med lokal guide. 

Merano er en mindre by, elegant og fuld af liv, som ligger i et alpint landskab,som kan tage pusten fra de 

fleste. Den var tidligere et foretrukket feriemål for den europæiske elite. En af de mere kendte turister i det 

19. århundrede var kejserinde Sissi, som boede i slottet Trauttmansdorff. Byens centrum er rigt på 

værdifulde monumenter, smukke gader og byporte samt moderne badeanlæg. Langs floden Passirio findes 

udstrakte spadserestier til både sommer og vinter, ved hvis begyndelse der rejser sig et stort monument for 

“Sissi”. Om eftermiddagen besøg i parken til slottet Trauttmandsdorff som på et areal af 12 hektar rummer 

planter fra hele verden. 

Aftensmad og overnatning i Bolzano 

 

Tirsdag 20/5  

Om morgenen guided tur i Bolzano.  

Om eftermiddagen besøger vi Museo Archeologico dell’Alto Adige med den spændende udstilling om Ötzi, 

manden der kom ind fra kulden, idet han blev fundet i en gletcher i 3210 m højde i 1991.  

Aftensmad og overnatning i Bolzano 

 

Onsdag 21/5 Efter morgenmad kører vi med vores lokale guide til Val Gardena og Val Badia.  

Vi kommer via Val Gardena op til Alpe di Siusi i 2000 m højde, som domineres af bjergmassivet Sciliar (på 

tysk Schlern, på ladino Scilier). Det er et af de mest karakteristiske massiver i Dolomitterne, som ligger i 

provinsen Bolzano og mod øst grænser op til provinsen Trento. Bagefter besøger vi landsbyen Castelrotto 

med sine forhistoriske og romerske minder og Ortisei, som er et kendt center for både vinter og sommer 

sport. Om eftermiddagen besøger vi Val Badia, hvis hoved sprog er ”il ladino”. Sproget er et af Alto Adige’s 

tre officielle sprog med egne skoler. Vi standser for at nyde landskabet og besøge S. Lorenzo di Sebato, 

hvis navn stammer fra det romerske Sebatum, hvoraf af der er rester udenfor landsbyen, som præges af sine 

to slotte. Derefter besøger vi byen Corvara ved foden af bjerget Sassongher. Byen er udgangspunkt for to 

pasveje og er et yndet feriested.  

Aftensmad og overnatning i Bolzano 

 

Torsdag 22/5 Efter morgenmad tager vi med svævebane til højsletten Renon, en naturlig “balkon” ud mod 

et af de mest fascinerende panoramaer i Dolomitterne. Senere med et lille tog når vi Collalbo, Renons 

vigtigste lokalitet, hvor man har mulighed for at smage det lokale køkken. Sigmud Freud elskede stedet og 

skrev ”Totem e tabu” her. En smuk spadseresti bærer hans navn.  

Aftensmad og overnatning i Bolzano 

 

Fredag 23/5 Dagen til fri disposition. Om aftenen spiser vi på den historiske restaurant “Vögele” i 

Bolzano’s centrum. Aftenen slutter med en koncert af bjergesange som Dante Alighieri Bolzano 

tilbyder os. Overnatning i Bolzano 

 

Lørdag 24/5 tidligt på eftermiddagen kører vi til Milano Malpensa, hvorfra vi flyver kl. 19.00 og 

lander i Kastrup kl. 21.00 

 

 



Società Dante Alighieri arrangerer rejse for alle interesserede til Südtirol /Alto Adige 
                                        7 dage med fly 18 – 24 May 2014  
 
Introduktion til rejsen: 
Lørdag den 18. januar kl. 14.00 FoF Gentofte lok.48 Ordrupvej 60 Charlottenlund. 

Anita Emer Petersen, som er født i Merano, vil fortælle om rejsen og vise regionen med 
power point. Alle er velkomne.   
 
Info: Lucia (Formand for Dante Alighieri,  København) Tel: 45885713 dantealighieri@mail.tele.dk 
Læs på Dantes hjemmeside: www.dante-alighieri.dk – NYT FRA KØBENHAVN 
 
Pris: 8.650 kr. inkluderer flyrejse, transport, indkvartering på dobbeltværelse på gode hoteller, 
halvpension, guidede tour og enogastronomisk besøg 
Tillæg for enkelt værelse 1.350kr. 
  
Sådan tilmelder man sig: 
Send så hurtigt som muligt e-mail til formand for Dante 
Alighieri, Lucia Rota Andersen 
dantealighieri@mail.tele.dk  
med navn (nøjagtigt som det fremgår af gyldigt pas), 
adresse, telefonnummer og samtidig indbetales et ikke-
refunderbart depositum Kr. 1.500/person. Da der er 
stor forhåndsinteresse og et begrænset antal pldser, så 
tilrådes meget hurtig tilmelding, og pladserne fordeles 
efter princippet: først til .. Südtirol. Sidste tilmelding den 
12. februar, hvis der ikke forinden allerede er blevet 
udsolgt. Depositum refunderes kun såfremt rejsen helt 
mod forventning ikke skulle blive gennemført. 
 
Beløb indbetales på Dante Alighieri’s konto: Nordea 2102 6277 427 565 
Husk at oplyse navne samt betalingsårsag. 
Restbeløbet betales senest den 16/3 
Minimum 15 deltagere 
 
Teknisk arrangør:  
Italien information service AS, medlem af Rejsegarantifonden nr. 1324, www.iis.dk, e-mail: 
ib@iis.dk  
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