
Val GardenaVal Gardena

Upplev mer med personalklubbar i sydost!

Ett av Europas vackraste 
bergsområden!

Våra vandringsresor till Dolomiterna (Italien) 
– ett av Europas vackraste bergsområden 
med mängder av vandringsleder av olika 
svårighetsgrad – är mycket populära och  

2020 planerar vi ännu en resa, denna gång till 
idylliska Selva di Val Gardena!

Selva är en livlig liten stad strategiskt belägen 
i dalgången. Vi bor på fyrstjärniga Hotel 

Continental med lugnt läge strax ovanför 
centrum, precis intill en av liftarna!

Resan innehåller en perfekt blandning av 
vandring av olika svårighetsgrad (för alla 

Vandring & välbefinnande i Selva di  
Val Gardena 26 juni–5 juli 2020 (tio dagar)

Pris:
11 995 kr (del i dubbelrum)
Enkelrumstillägg: 2 250 kr 

Detta ingår i resans pris:
• Bussresa enligt program
• Nio nätter (del i dubbelrum) enligt program med frukost 

och middag (från middag dag 1 t o m frukost dag 10)  
• Utflykter enligt program

Ingår ej:
• Liftkort, ca EUR 90 per person

kategorier vandrare – både erfarna och 
den som vill prova på), vackra vyer samt 

– inte minst – god mat!

En övernattning i Tyskland på  
ut- respektive hemresan samt sju nätter på 

destinationen. Halvpension (frukost & middag) 
från middag dag 1 t o m frukost dag 10.



Bokningsfakta
• Anmälan görs till lasse.heimlander@karlshamn.se 

(Karlshamns kommun), senast 29 februari 2020 måste vi 
bekräfta hotellrummen i Selva!

• Maila eller ring 070-265 00 50 om du har några frågor. 

• Betalningsinfo (och avresefakta) mailas när resan är 
bekräftad. Betalning sker till BG-konto (vi kan inte 
administrera kortbetalning). 

• Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris (konsultera ditt 
försäkringsbolag beträffande reseförsäkring). 

• Notera att medlem kan boka plats till valfritt antal 
medföljande som inte behöver vara medlemmar!

Program 2020
Fredag 26 juni

Avresa med buss fredag morgon (påstigningsplatser/-tider 
meddelas senare). Övernattning på bra hotell i Tyskland 
(Mercure Halle). Vi når Selva tidig kväll nästa dag (lördag).

Lördag 27 juni–lördag 4 juli (Selva)

Här bor vi sju nätter och har sex hela dagar till förfogande. Vi 
erbjuder guidade vandringar av olika svårighetsgrad varje dag 
(ingår i resans pris), med undantag för en ”vilodag” då den som 
önskar kan följa med på en bussutflykt (ingår ej i resans pris). 
Man kan givetvis vandra på egen hand (det finns mängder av 
vandringsleder i området) eller botanisera i utbudet av butiker 
och restauranger i Selva!

• Notera att liftkort inte ingår i resans pris, kostar ca EUR 
90 per person.

Lördag 4 juli/söndag 5 juli

Hemresa via Tyskland där vi övernattar på bekvämt hotell 
(Mercure Halle). Respektive hemort når vi tidig kväll nästa dag 
(söndag).

Värt att veta om resan

• Boka senast 29 februari 2020, då måste vi bekräfta 
hotellrummen i Selva!

En vandringsresa är friskvård för både kropp och själ! 
• Du börjar träna redan innan resan!

• Det är ett spännande och annorlunda sätt att upptäcka en 
ny plats.

• Det är hälsosamt. Vi får motion och starka ben.

• Det är avkopplande. Vi befinner oss långt från stress och 
vardagliga måsten. 

• Vi är nära naturen.

• Njutningen blir större om vi måste kämpa lite för att få 
den. Maten smakar bättre, vi uppskattar sängen och den 
svalkande duschen.

• Du behöver ingen dyrbar specialutrustning för att 
vandra, men vi vill gärna ge lite rekommendationer. Till 
skillnad från den utrustning som behövs för vandringar 
i de svenska fjällen, klarar du dig med mycket mindre 
packning. Tänk på att vädret i bergen kan slå om snabbt 
och var rustad för det. I allmänhet gäller att alla kläder ska 
vara bekväma och inte strama eller sitta åt.

Skor: Du ska ställa krav på din fotbeklädnad. Den ska ge bra 
stöd i hålfoten och sulan ska vara hård och räfflad för att ge bra 
halkskydd. Vi rekommenderar vandringskängor eller andra bra 
skor med grov sula. 

Ryggsäck: Välj en liten och smidig ryggsäck. Det enda du 
behöver bära är lunchen och dricksvatten, en extra tröja, ett 
regnplagg och så din egen personliga småutrustning. 

Regnkläder: Ta med lätta regnkläder som tar lite plats i 
ryggsäcken. Gärna regncape som kan bäras så den även täcker 
ryggsäcken. 

Värmeplagg: Ta med ett värmeplagg i form av tunn tröja och 
ett par långa byxor. Det kan vara lite kyligt när vi är på hög 
höjd!

Solcréme: Förbered dig för sol!

Vattenflaska: Plast/fältflaska för dricksvatten är ett måste. 

Personalklubbar i sydost...
...är ett samarbete mellan personalklubbar i nedanstående 
organisationer. Vi erbjuder prisvärda reseupplevelser till våra 
medlemmar (som kan boka plats på resa till valfritt antal 
medföljande som inte behöver vara medlemmar!). Välkomna 
ombord!

FK Puls Region Kronoberg • Hässleholms kommun • Kalmar kommun • 
Karlshamns kommun • Kristianstads kommun • Lessebo kommun • 
Ljungby kommun • Olofströms kommun • Ronneby kommun • Sapa Profiler 
AB Vetlanda • Sölvesborgs kommun • Tingsryds kommun • Uppvidinge 
kommun • Vetlanda kommun • Volvo Construction Equipment Braås • 
Växjö kommun • Xylem Water Solutions Emmaboda


