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BESKRIVNING

Blomsterrivieran och Cinque Terre

11 dagar

Den italienska blomsterrivieran är som ett sagoland

med sköna stränder, karga klippor fascinerande städer

och en spännande historia. Under den här resan gör vi

utflykter till det lyxiga Furstendömet Monaco, San Remo

och den charmiga bergsbyn Dolcheaqua. Vi provar vin,

bekantar oss med tryffel samt ägnar en heldag åt det

undangömda Cinque Terre.

RESEFAKTA

Enkelrumstillgg: 3225:-

Allt detta ingår:

Bussresa i modern helturistbuss. Övernattning i

dubbelrum med halvpension, d.v.s. middag dag ett

t.o.m. frukost dag elva. Utflykter enligt programmet.

Båt-/tågturer, en vinprovning lokalguider. Bro-, färje- och

vägavgifter, moms och reseledarservice.



Dag 1 - Hemorten–Dessau

Via våra anslutningsorter och Öresundsbron åker vi över de danska öarna till Gedser. Här tar vi färjan över till Rostock

och Tyskland. Under sen eftermiddagen passerar vi Berlin innan vi på kvällen kommer ner till Dessau där vi tar in på

Radisson Blu Fürst Leopold Hotel för middag och övernattning. Cirka 56 mil.

Dag 2 – Dessau-Offenburg

Efter frukost fortsätter vi ner genom Tyskland. Vi passerar Leipzig och Heidelberg på vår väg ner mot Offenburg som

ligger strax nedanför Strassbourg. Vi stannar för fika och lunch längs vägen. Här ska vi bo en natt på Mercure Hotel

Offenburg am Messeplatz. Vi avrundar dagen med en gemensam middag på hotellet. Ca 65 mil.

Dag 3 – Offenburg - Alassio

Nästa morgon fortsätter vi söderut förbi Freiburg in i Schweiz. Vi passerar Luzern och tar oss på vackra vägar över

Alperna mot Bellinzona och Lugano. Färden går härefter in i Italien. Vi styr mot modestaden Milano och fortsätter över

ett öppet landskap ner mot Medelhavet och den stora hamnstaden Genua. Den stora staden var en sjöfartsmakt redan

på 1500-talet när familjen Doria härskade här. Det är också Columbus hemstad och Italiens viktigaste hamn. Vi är nu på

den italienska blomsterrivieran och här ska vi bo fyra nätter på Europa Grand Hotel Mediterranee i Alessio. Alassio,

kallas för rivierans juvel för sin fina sandstrands skull.  Cirka 70 mil.

Dag 4 – San Remo och Dolceaqua

Idag färdas vi i Evert Taubes fotspår när vi besöker San Remo, den glade bagarens stad och huvudstad på

blomsterrivieran. Här har man i över 100 år odlat och sålt blommor över hela världen. På de omgivande sluttningarna

odlas rosor, nejlikor, jasmin, narcisser och violer. Här ser vi casinot och den ryskortodoxa kyrkan San Basilio med sina

lökkupoler. Staden bjuder också på ett par svenska minnesmärken, bl.a. Alfred Nobels bostadshus. Vi tar oss sen upp i

bergen där vi gör ett besök i bergsbyn Dolceaqua. Här vid floden Nerva hade familjen Doria sitt säte och vi ser de gamla

borgruinerna samt den vackra stenbron som många konstnärer bland annat Claude Monet förevigat. Idag är man

annars mest känd för sina viner och vi gör förstås en vinprovning innan vi återvänder till kusten och Alassio. Cirka 15

mil.

Dag 5 – Monaco 

Efter frukost ger vi oss ut längs de vackra bergsvägarna, les Corniches, till Monaco och Monte Carlo. I lilleputtstaten

Monaco ser vi Grimaldis furstepalats samt casinot i Monte Carlo. Vi promenerar genom smala gränder och imponeras

av de lyxiga båtarna i hamnen. Uppfyllda av alla intryck åker vi längs det klarblå havet tillbaka till Alessio där kanske ett

dopp i Medelhavet lockar innan kvällens middag.

Dag 6 - Piemonte

Idag åker vi upp i bergsområdet Piemonte som gjort sig ett namn när det gäller godsaker. Härifrån kommer många

kända viner. Vi har även Alba som den vita tryffeln ibland kallas då 80% av all vit tryffel kommer här ifrån. Tryffel är en



svamp som växer under jorden så för att hitta den har man tagit hjälp av hundar och grisar där man tränat upp luktsinnet

för att hitta denna delikatess. Sen får vi inte glömma chokladen eller rättare sagt kombinationen av kakao och

hasselnötter som gav oss Nutellan. Det blir säkert något gott när vi tar oss runt i landskapet och besöker en trevlig

vingård. På eftermiddagen blir det fri tid i Alassio innan middagen väntar.

Dag 7 - Alassio - Lerici

Vi åker förbi Genua till Portofinohalvön där lyxbåtarna ligger tätt i hamnen. Resan går vidare längs den klippiga stranden

där vi njuter av utsikten över Cinque Terre. Där är fem byar som klänger sig fast på klippan omgärdade av branta

terassodlingar. Vi får veta mer om detta undr morgondagen. Här produceras det utsökta torra vita vinet Cinque Terre. Vi

gör ett besök i den pastellfärgade fiskebyn Camogli där husen är smyckade av snäckskal och där man inrymt ett akvarie

i den medeltida borgen. 

Vi lämnar Portofino halvön för färd söderut. Vi reser längs La Specia bukten som inspirerat många litterära storheter

som Yeats och D.H. Lawrence samt ser Medeltidsborgen Castello di Lerici resa sig nästan som uthuggen ur klipporna

över semestervillorna. Vi tar oss in till Lerici där vi ska bo två nätter på Europa Grand Hotel och där middag väntar. Ca

22 mil.

Dag 8 - Cinque Terre

Idag låter vi bussen stå för att istället ta tåget längs den klippiga stranden söderut. Vi njuter av utsikten över Cinque

Terre ett område som än idag bara nås via smala vägar eller vattenledes. De fem byarna som Cinque Terre utgör

klänger sig fast på de svindlande klipporna omgärdade av branta terrassodlingar. Här produceras det utsökta torra vita

vinet. Vår lokalguide visar oss runt längs de medeltida gatorna kantade av slottsruiner och taverner. Det krävs även en

och annan trappa för att ta sig fram och eventuellt ner till ett kristallklart vatten. Efter en heldag i Cinque Terre

återvänder vi till Lerici.

Dag 9 - Lerici – Innsbruck

Efter frukost är det dags att bege sig hemåt. Vi reser genom ett vackert böljande landskap med gröna kullar, små städer

i rosa sten som klamrar sig fast på bergen och cypresserna som vaktar olivlundar och vingårdar. Vi färdas förbi Parma

och Verona längs Gardasjön och vidare förbi Bolzano in i Österrike. Här ska vi bo en natt i utkanten av Innsbruck på

Alphotel. Om vädret tillåter njuter vi av utsikten från OS hoppbacken innan vi åker ner till stan. Dagen av slutas som

vanligt med en välsmakande gemensam middag. Cirka 50 mil.

Dag 10 - Innsbruck – Potsdam 

När vi ätit frukost packar vi bussen igen och fortsätter norrut in i Tyskland. Idag väntar en dag på sköna tyska

motorvägar. Vi passerar München, Nürnberg och Leipzig på vår väg och stannar med jämna mellanrum för fika och

lunch. På kvällen når vi det historiska Potsdam. Här bor vi på Wyndham Garden och kanske lockar en promenad i den

vackra parken på kvällen. Cirka 75 mil.



Dag 11 - Potsdam – Hemorten



Efter frukost packar vi våra väskor och fortsätter norrut upp till Rostock. Härifrån tar vi färjan till Gedser och sen över de

danska öarna och bron till Skåne igen. Cirka 48 mil.

HOTELLFAKTA
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