
Läger i vår!?! 
Sent omsider bestämde vi oss för att det vore trevligt 
med ett vårläger i år också! Valet föll även i år på Italien 
och vi åker till Bardolino på påsklovet. Bardolino ligger 
vid Gardasjön, ungefär 2 km söder om Garda, byn där vi 
var på läger förra året. Sammanlagt har vi bokat upp 32–
35 sängplatser i lägenheter för 4-6 personer respektive 2-
3 personer. 

Vi flyger från Skavsta lördagen den 8:e april klockan 
20:55 och landar på Milanos flygplats Bergamo klockan 
23:30. Akele bokar en buss som tar oss från flygplatsen 
till Bardolino och vi anländer till hotellet ca 01:30. 

Hotellet vi har bokat heter Appartamenti Arca & Ca' Mure och har hemsidan 
http://www.arcabardolino.com/en. Det finns en hel del aktiviteter man kan göra på hotellet och man kan 
förstås gå och turista i byn eller promenera upp till Garda. Det finns möjlighet att hyra cykel om man är 
lagd åt det hållet och det finns flera fina utflyktsmål i närheten, till exempel den gamla staden Sirmione 
eller den större staden Verona. Det fina nöjesfältet Gardaland ligger också i närheten och hit gör 
ungdomsgruppen en gemensam utflykt.  

Huvudmålet med resan är förstås löpträning och en standarddag består av ett morgonpass vid 08:00 och 
ett eftermiddagspass vid 17:00. Ett par av eftermiddagspassen blir det någon form av intervaller och en 
dag springer vi ett längre pass. 

Det finns möjlighet att laga mat i lägenheterna men vill 
man hellre äta ute så är det ganska billigt att gå ut och 
äta i Italien och de tidigare gångerna vi har varit vid 
Gardasjön är det många som har valt att laga lunch 
hemma och gått ut och ätit middag på kvällen. Man kan 
äta frukost på hotellet om man vill, då tillkommer 10 € 
per dag. 

Hemresan blir fredagen den 14/4 och det kommer en 
buss till hotellet för att skjutsa oss tillbaka till flygplatsen. 
Flyget går klockan 20:50 och vi är tillbaka i Skavsta 23:25. 

En flygbiljett till Bergamo med Ryan Air kostar för närvarande drygt 2000 kr. Kostnaden för boendet beror 
lite på hur man vill bo och hur många man blir i varje lägenhet, men runt 2000 kr kan man räkna med att 
det går på. Akele står som sagt för bussen till och från 
hotellet i Italien och resan till och från Skavsta kan man 
med fördel göra med flygbussarna. 

När du bestämt dig för att du vill följa med så skickar du 
ett mejl till Mikael Eriksson, mikael@akele.se. När du 
fått en bekräftelse på att du har en sängplats så går du 
in på www.ryanair.com/sv och bokar din flygbiljett själv. 
Vi har tänkt att åka med flight FR1943 för utresan och 
FR1944 för hemresan. Anmäl dig senast den 5:e mars då 
vi efter det kommer att avboka de lägenheter som blir 
över. 


