
Norditalien vin och kultur

BESKRIVNING

Norditalien

Vin, mat och kulturupplevelser

9 dagar

Det är lätt att bli förälskad i Italien!

Vi rör oss i ett blomstrande område med en rik historia

bland vackra romerska katedraler och världsberömda

delikatesser.

Passionen ligger i generna och blomstrar ut i

matlagningen och konsten. 

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

Halvpension, d.v.s. från middag dag ett t.o.m. frukost

dag åtta. Utflykter enligt programmet, båttur på

Gardasjön, två vinprovningar samt privat båt till Venedig

och tågtur på Renon banan. Färje- bro- och vägavgifter,

moms och reseledarservice. Eventuella entréavgifter

tillkommer. 



Dag 1 – Hemorten – Halle

Vi startar på morgonen från våra skånska anslutningsorter och åker via Öresundsbron över de danska öarna ner till

Gedser varifrån vi tar färjan till Rostock. Ombord ges tillfälle att äta lunch och handla. Framme i Tyskland tar vi oss

söderut förbi Berlin in i Sachsen. På kvällen når vi ”Lutherland” och staden Halle, där middag och övernattning väntar på

Tryp by Wyndhm Hotel. Cirka 60 mil.

Dag 2 – Halle – Riva del Garda

Efter frukost bär det av igen på snabba motorvägar. Landskapet förändras när vi kommer ner i Bayern, måltiderna blir

större, gemytet gladare och ölen godare. Vi passerar Nürnberg och München på vår väg till den Österrikiska gränsen.

Nu kör vi in i Alperna och passerar olympiastaden Innsbruck på vår väg mot Brennerpasset och Italien. Målet för dagen

är den Vackra Gardasjön där vi ska bo sex nätter vid sjöns nordspets på Hotel Mirage. Efter kvällens middag lockar

säkert en promenad ner till småbåtshamnen, som är precis framför hotellet. Cirka 80 mil. 

Dag 3–7 Gardasjön, Venedig och Dolomiterna

Vi har nu några sköna dagar i Italien. Den som vill kan givetvis stanna kvar på hotellet och göra egna vandringar i

området eller hyra en cykel för en tur längs sjön. Hotellets fina läge gör att vi lätt kan ta oss ner både till sjön och

centrum. Vi åker annars med bussen på olika trevliga utflykter varje dag.

Norra Italien är känt för sina rikedomar. Här förbinds Centraleuropa med Medelhavet och man tar tillvara på det bästa

från båda. Vi gör även en tur längs med sjön där det klara azurblå vattnet kantas av gamla småstäder med smala

gränder och charmiga terrasser. Vi gör besök i populära Garda och Sir¬mione i söder. Den varierande naturen med

prunkande växtlighet av medelhavskaraktär, de charmiga gränderna och trevliga uteserveringarna trollbinder oss.

En tur går först längs den vackra Gardasjön sedan tar vi och viker av österut förbi Verona upp till Madonna delle Vittorie

där vi äter en lättare lunch och provar både vin och olivolja samt får en inblick i produktionen. På tillbaka vägen passar vi

på att prova lite Grappa också när vi besöker det traditionella Poli Destilleriei.  

En annan dag börjar vi med en båttur på förmiddagen från Riva. En lugn skön tur med vackra vyer över byarna som

klamrar sig fast längs bergen som sluttar ner i sjön. Tre timmar senare når vi Salo i sydväst där vi lägger till för att

fortsätta med bussen upp till den ståtliga vingården Borgo alla Quercia där vi får prova lite vin.

Det är inte så långt till Venedig från Gardasjön så vi gör även en utfärd hit. Vid ankomsten till kanalstaden så visar en

lokalguide oss runt och berättar om Markusplatsen, broarna och allt annat vi inte får missa i denna romantiska stad. Vi

får även lite egen tid att gå runt i den romantiska staden och botanisera bland caféer, butiker och längs otaliga

kanalerna innan vi åker tillbaka till Riva del Garda.

Som omväxling till allt vatten beger vi oss idag upp i bergen till Dolomiterna för att ta en tågtur med det legendariska

Renontåget. 1907 gick det första tåget här och några av de gamla vackra kabelvagnarna är fortfarande i bruk. Vi tar oss

upp i bergen och får se några vackra vyer över det betagande Sydtyrolska landskapet utanför Bolzano. Det är många

vandrare som väljer att ta detta tåg upp för bergen och sen vandra tillbaka. Om vädret tillåter så gör vi det samma, så ta

med bra skor.

Dag 8 – Riva del Garda-Fulda

Då var det dags att vända hemåt. Efter frukost sätter vi sikte mot tyska Fulda och ger oss av. Färden går återigen via



Österrike och Innsbruck men sen viker vi av lite åt väster och går istället via Ulm och Rothenburg upp till Fulda där vi bor

en natt på Hotel Fulda Mitte. Här äter vi även kvällens avskedsmiddag. (På avgången den 28/4 bor vi på Hotel Lenz).

Cirka 73 mil. 

Dag 9 Fulda – Hemorten

Efter en härlig tysk frukostbuffé går vi åter ombord på bussen för att ta den sista etappen hem. Färden går förbi

Hannover och Hamburg upp mot Puttgarden där vi tar färjan till Rödby. Vi smälter alla intryck vi fått under den sköna

hemfärden och når Skåne via Öresundsbron med ett leende på läpparna och kanske en ny vinflaska i bagaget. Cirka 77

mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


