Gardasjön med Venedig 16-23/9
En glittrande rundresa till två italienska pärlor. Vid Gardasjön njuter vi av underbara
landskap och magnifika upplevelser. Vi besöker de romantiska pärlorna Borghetto, Sirmione
och den vackra Iseosjön. Vi provar områdets viner och bejakar livsandarna på båten i
Gardasjön och gondolerna i Venedig. Unika Venedig med alla sina klassiska sevärdheter.
Den långsamt sjunkande staden är uppbyggd på hundratusentals pålar och en av världens
allra vackraste platser. En njutningsfull resa!
Onsdag 16/9: Luleå–Venedig–Manerba del Garda
Tidigt på morgonen lyfter planet från Luleå och efter flygbyte på Arlanda och ytterligare ett
par timmar i luften landar vi på Venedigs flygplats. Vi börjar med ett besök i Desenzano del
Garda som ligger vid Gardasjöns södra strand. Tidigt på kvällen åker vi någon mil norrut på
sjöns västra sida för att checka in på Hotel Splendid Sole i Manerba del Garda. Här ska vi
stanna i fem nätter och på kvällarna äter vi middag tillsammans på hotellet.
Promenad i Desenzano del Garda
Vi inleder vår vistelse med en liten promenad i lilla men genuina Desenzano del Garda. Här
råder en charmig atmosfär med den bedårande småbåtshamnen, trattorior med härliga
uteserveringar och förföriska vinbarer. Staden bjuder även på en del intressanta monument
från olika historiska perioder, här finner du efterlämningar från bland annat romartiden men
även från andra fascinerande epoker.

Torsdag 17/9: Gardasjön
Gardasjön runt
Vi åker båt genom hela Gardasjön, Italiens största sjö. Den klippiga och dramatiska västra
kusten kontrasterar effektfullt mot de rogivande byarna utmed sjöns östra strand. Vi stannar
till i omåttligt populära Riva del Garda där vi strosar runt och njuter av den vackra
atmosfären, innan bussen tar oss hemåt igen.

Fredag 18/9: Gardasjön
Romantiska Borghetto & charmiga Sirmione
Vi inleder dagen med en historisk djupdykning och får se platsen där Italiens öde ändrades
och Röda Korset bildades. Vi beger oss sedan till en av Italiens mest bedårande småbyar,
Borghetto. Den vackra lilla byn lockar med intressant historia och vyer som får ögonen att
tindra. Dagen bjuder även på vackra Sirmione, beläget på en halvö i Gardasjön. Den
medeltida staden är känd för sitt behagliga klimat och sin Medelhavsflora. En vacker stad
med vindlande gränder och den imposanta borgen Scaligeri från 1300-talet. För den som
gillar att bada lockar det magiskt blågröna vattnet, så packa ner badkläder i utflyktsväskan!

Lördag 19/9: Gardasjön
Bardolino & Garda stad
I dag väntar det natursköna vindistriktet Bardolino, beläget mellan Verona och Gardasjön.
Här är jorden bördig och vinerna som tillverkas är lättare till karaktären och bör drickas unga.
Vi besöker givetvis en tillverkare och får möjlighet till provsmakning och inköp. Det blir också
ett besök i Garda stad.

Söndag 20/9: Gardasjön
Iseosjön & vinprovning
Sjön är okänd i förhållande till sin granne Gardasjön, men ett riktigt litet smycke. Vi tar båten
över till den charmiga ön Monte Isola, världsberömd för sina handknutna fiskenät och en av
Italiens bäst bevarade hemligheter. Monte Isola är platsen du inte trodde fanns och ön är så
gott som bilfri. På fastlandet igen kör vi genom vindistriktet Franciacorta där vi stannar till på
en vingård för provsmakning.

Måndag 21/9: Desenzano del Garda–Verona–Venedig
Medan upplevelserna från Gardasjön sakta sjunker in åker vi tillbaka till den sjunkande
staden. På vägen gör vi ett uppehåll i vackra Verona. Senare under dagen väntar Hotel
Lugano Torretta i Mestre på Venedigs fastland.
Kärlekens Verona
Vår guide tar oss med på en intressant historisk promenad bland romerska Arenan,
medeltida marknadstorg och en världsberömd balkong. Det blir även tid för egna strövtåg.

Gondoltur i historiska Venedig
Att åka gondol på kvällen i Venedig är en magisk upplevelse! I maklig takt tar gondolen med
oss genom underbart vackra kanalgränder. Som en saga! Vi fortsätter till en trevlig
restaurang för en gemensam middag. En härlig introduktion till Venedig!

Tisdag 22/9: Venedig
Sagolika Venedig
Till magnifika Markusplatsen tar vi oss med båt. Vi har gott om tid att insupa stämningen
bland smäktande gondoler och klassiska sevärdheter som Dogepalatset, Markuskyrkan och
Suckarnas bro. Vår kunniga guide berättar om stadens unika historia och visar oss de
intressanta och vackra sevärdheterna under en gemensam promenad. Egna strövtåg har vi
också tid för och ikväll äter vi middag på egen hand.

Onsdag 23/9: Venedig–Luleå
Det har blivit dags att flyga hem igen. Bussen tar oss bekvämt till flygplatsen och med massor
av härliga minnen är vi snart tillbaka i Sverige för att byta flyg och på kvällen landar vi i Luleå.
Arrivederci Italia!
Hotell:

Hotel Splendid Sole***
Via Carducci, 3
25080 Manerba del Garda
www.splendidsolehotel.com

Hotel Lugano Torretta***
Via Giorgio Rizzardi, 11
30175 Mestre-Venezia
www.hotel-venezia-mestre.com

Flyg:
16/9

Luleå-Arlanda
Alrlanda-Venedig

06:35-07:55
10:20-13:00

DY4030
DY4365

23/9

Venedig-Arlanda
Arlanda-Luleå

13:45-16:15
17:45-19:05

DY4366
DY4045

Resans pris: 17 775:- i dubbelrum

Enkelrumstillägg: 2 095:-

I priset ingår: Flyg Luleå-Venedig t/r inklusive skatter, avgifter
och bagage. 5 nätter i Manerba del Garda och 2 nätter i MestreVenedig. Halvpension under delar av resan (7 frukostar och 6
middagar). Reseledare som ansluter på Arlanda. Busstransporter
enligt ovanstående program. Utflykterna Promenad i Desenzano
del Garda, Romantiska Borghetto & charmiga Sirmione,
Bardolino & Garda stad, Iseosjön & vinprovning, Kärlekens
Verona, Gondoltur i historiska Venedig och Sagolika Venedig.

Frågor & bokning
NEX Travel Luleå Timmermansgatan Tel: 0920-21 10 00
NEX Travel Piteå Tel: 0911-140 00

Arrangör: Scandorama, Maxli Travel Group AB

