Vinreise til Valpolicella, Verona og Gardasjøen.
Bli med på en reise til et av Italias skattkamre for vin og vinkultur! Vi skal bo tre netter i Verona og
bli kjent med denne fantastiske byen som huser blant annet det store amfiteateret og Romeo og
Julie-balkongen. Det blir et besøk i vindistriktet Valpolicella, der de verdenskjente vinene Amarone
og Recioto produseres. På et prangende vinslott, i et gammelt kloster og på en vingård med aner
tilbake til 1300-tallet smaker vi på noen av Italias fineste viner. Her står smaksopplevelsene i kø!
Vi opplever Gardasjøen, Italias største innsjø, som ligger klemt inne mellom bratte fjell og lokker.
Her ser vi også flotte olivengårder og vi skal besøke et olivenoljemuseum for å prøvesmake.
Det blir overnatting i sjarmerende Riva del Garda og bindingsverksbyen Celle, to fantastiske byer
som gjør inntrykk på hver sin måte.
Fredag 30.august
Påstigningsstedet - Gøteborg - Kiel
Avreise etter avtale. Turen går gjennom Østfold og inn i Sverige til Gøteborg. Det er avgang med
Stena Line derfra kl. 18.45 og vi hygger oss med aftensbuffet inkludert drikke.
Lørdag 31.august
Kiel - Bad Mergentheim
Frokost før ankomst Kiel kl. 09.15. Vel om bord i bussen setter vi kursen sørover gjennom Tyskland.
Vi passerer kjente byer som Hamburg, Kassel og Würzburg før vi kommer til Bad Mergentheim og
Best Western Premier Park Hotel. Her blir det felles middag og overnatting.
Søndag 01.september Bad Mergentheim - Verona
Frokost og avreise videre sørover på Autobahn nr. 7, vi passerer Ulm og Fûssen før vi kommer over
på vanlige «småveier». Bussen tar oss over Fernpass og vi kommer inn i Tyrol, kanskje Østerrikes
vakreste område. Ved Innsbruck svinger vi inn på Brenner Autobahn og det blir et stopp ved
Europabrucke. Ved Brenner cruiser vi inn i Italia og Syd-Tyrol. Vi fortsetter ned gjennom Adigedalen,
passerer Bolzano og Trento og snart er vi ved reisens hovedmål, Verona.
Best Western Hotel Firenze venter på oss og vi pakker ut for tre netter. Hotellet ligger sentralt i byen.
I kveld blir det middag på restauranten Tre Marchetti, som er berømt for sitt italienske kjøkken med
velsmakende mat og god viner (drikke er ikke inkludert). Restauranten ligger like ved amfiteatret som
jo er Veronas stolthet.
Mandag 02.september
Verona
I dag blir det lang og god frokost. Kl. 10.00 blir det en by rundtur til fots med vår lokale
skandinavisktalende guide Agneta (hun skal være med oss i to dager). Verona har en fantastisk
historie og romerske byggverk fra flere tusen år tilbake. Kanskje ser vi en balkong som ligner den fra
historien om Romeo og Julie? Lunsj på egenhånd, kanskje rekker vi en cappucino også?
Med bussen reiser vi så ut til det frodige vindistriktet Valpolicella, som er opphavet til den
verdensberømte Amarone. Vi besøker Markis Fumanelli`s âgor, et prangende slott som ligger midt
blant bølgende vinranker. Her smaker vi på godsets beste viner.
Tilbake på hotellet får vi tid på egenhånd før vi igjen skal ut og vandre litt. På et av Italias vakreste
torg, herremanstorget eller Piazza Dei Signori, skal vi kose oss med en aperitiff og spise middag med
gode viner på Cafè Ristorante Dante (drikke er ikke inkludert). Er været bra, nyter vi det hele på
terrassen.
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Tirsdag 03.september
Verona
Frokost og avreise kl. 09.00. Turen i dag går tilbake til vindistriktet Valpolicella med sine 350
vingårder. Vi besøker først godset Tenute Ugolini i nærheten av Fumane. Vingården er et tidligere
kloster og det er farfar i familien som fattet interesse for utsøkte viner. Selvfølgelig blir det også her
smaksprøver og kanskje litt ost attåt.
Neste vingård er Cantina Carlo Meroni. Også her er det farfar til dagens eier som forvalter det hele
videre på beste vis. Her blir det en lett lunsj.
Nå skal vi ut og spasere ca. en halvtimes tid til neste vingård, Serego Alighieri. Vi avslutter med en
reise tilbake til 1353 og det kjennes som om tiden har stått stille her ute på landet.
Det var den berømte poeten Dante Alighieri som kjøpte gården og den er fortsatt i ættens eie. De
produserer sammen med vingården Masi fantastiske viner, som vi så klart får smake på. Etter en hel
dag med vinprøving og en mengde inntrykk, blir det fint med en kveld helt i egen regi.
Onsdag 04.september
Verona - Gardasjøen - Riva del Garda
Frokost, utsjekk og avreise kl. 09.00. I dag går turen over til den smaragdfargede Gardasjøen som
ligger inneklemt mellom fjellene. Her er skråningene steile og byene klorer seg fast mellom
vannkanten og fjellene. Vi besøker et olivenoljemuseum i Bardolino og det blir båttur på Gardasjøen.
I dag blir det vinsmaking på Madonna Vittorie, før vi ankommer Riva del Garda for felles middag og
overnatting. Dette er en sjarmerende by som er verd en aftenspromenade.
Torsdag 05.september
Riva del Garda - Nürnberg
Frokost, utsjekk og tidlig avreise. Vel ute på Autobahn går det igjen nordover mot Østerrike og etter
hvert Tyskland. Dagens mål er Nürnberg, kanskje mest kjent for krigsforbryterprosessen etter siste
verdenskrig. Byen fremstår i dag som moderne og har en veldig koselig gamleby.Vi bor sentralt på
Ringhotel Loews Merkur, der det blir felles middag.
Fredag 06.september
Nürnberg - Celle
Frokost, utsjekk og avreise. I dag setter vi kursen nordover og kjører veien som går gjennom gamle
øst-Tyskland. Ved Hof krysser vi grenseelven og ved Leipzig svinger vi litt vestover mot Magdeburg.
Her kommer vi inn på Autobahn 2, som er hovedåren mellom Berlin og Hannover. Ved Helmstedt,
eneste grensestasjon som er bevart som et minnested, krysser vi igjen den gamle grensen og er nå
inne i vest-Tyskland.
Dagens mål er bindingsverksbyen Celle, som ligger på Lüneburger Heide. Dette er en koselig by som
er verd et lite kveldsbesøk til fots. Vi bor helt sentralt på InterCity Hotel Celle, der det blir felles
middag.
Lørdag 07.september
Celle - Kiel
Lang og god frokost før utsjekk. Vi bruker formiddagen i byen og reiser videre til Kiel kl. 13.00. Båten
har avgang kl. 18.45 og ombord blir det aftensbuffet med drikke inkludert.
Søndag 08.september
Gøteborg - Norge
Frokost før ankomst Gøteborg kl. 09.15. Vel om bord i bussen går det raskt mot Norge. Det blir en
stopp på svensk side før grensen krysses og vi beregner ankomst Drammensområdet ca. kl. 17.00.
På alle reisedager blir det regelmessige pauser for mat og benstrekk.
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Pris kr.18.000,- pr. person, som inkluderer:
*Komfortabel turistbuss på hele reisen
*Reiseleder
*Båtreisen med Stena Line Gøteborg-Kiel i innvendig dobbeltlugar med aftensbuffet og frokost
*Sju hotellovernattinger i dobbeltrom med frokost
*Seks middager hvorav 2 er på lokale restauranter i Verona
*En lett lunsj den 3/9
*2 dager med lokal guide hvor vi besøker forskjellige vingårder med smaksprøver
*Byrundtur med guide i Verona
*Besøk på olivenoljemuseum
*Båttur på Gardasjøen
*Vinsmaking på Madonna Vittorie
*Båtreisen med Stena Line Kiel-Gøteborg i innvendig dobbeltlugar med aftensbuffet og frokost
Tillegg:
*Enkeltrom kr.2.870,*Innvendig enkeltlugar kr. 820,*Utvendig enkellugar kr. 1.320,*Utvendig dobbellugar kr. 500,- pr. lugar
*Middag 3/9
*Avbestillingsforsikring kr. 900,-
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