Veneto; De 4 V’er
Verona, Valpolicella, Valdobbiadene og Verona
5 dager/4 netter – grupper fra 6 personer

Dag 1 Velkommen til Italia og Veneto
Dere lander på flyplassen i Verona hvor dere møter vår sjåfør i ankomsthallen. Fra flyplassen reiser dere rett
til deres første vingårdsbesøk.
Det blir omvisning og dere får dybdekunnskap om viner som Valpolicella Classico, Ripasso, Amarone og
Recioto. Vinene nytes sammen med smakebiter på regionens skinker og oster.
Med edle dråper innenbords ankommer dere Verona by hvor dere skal bo den første natten - midt i
gamlebyen. Middag på egenhånd i byen.
Dag 2 Verona og Bassano del Grappa
Etter frokost og utsjekk fra hotellet, møter dere vår reiseleder i resepsjonen. Hun tar dere med på en liten
byvandring i Verona en times tid. Stikkord for formiddagen er romersk middelalderby, Dante Alighieri,
Shakespeares Romeo og Julie, utendørsscenen Arena, blandet med andre av byens største attraksjoner.

Tenuta Italia
Egil Svendsen AS, Postboks 38, 2021 Skedsmokorset
www.tenutaitalia.no info@tenutaitalia.no

tlf: +47 47051395

Sammen med guiden og sjåføren setter dere så kursen mot Bassano del Grappa - hjembyen til Italias
beryktede brennevin. Lunsjen inntas i et gammelt mikrobryggeri i gamlebyen.
Etter lunsj rusler dere ned til Bassanos kjente landemerke; Ponte dei Alpi og Nardini, som er landets eldste
destilleri. Der blir det omvisning i «grapperia`n» og de gamle kjellerne, før dere ser om det er mulig å finne
en grappa dere liker...
Fra Bassano kjører dere så nord-østover til utrolig vakre Valdobbiadene - alle Proseccoers hjemdal :o) Om
ettermiddagen sjekker dere inn på vårt flotte lille gårdshotell. Her har dere fri bruk av spaet og bassenget
(behandlinger kommer i tillegg). Guiden reiser hjem for dagen.
Om kvelden tar bussen dere med til en av dalens virkelig gode restauranter med utsikt over vinmarkene
(måltidet ikke inkludert).

Dag 3 Valdobbiadene
Om morgenen våkner dere med en herlig utsikt over Valdobbiadene. Etter frokost møter dere guiden og
sjåføren og tar fatt på dagen i denne vakre dalen. Sammen reiser dere til en lokal prosecco-produsent. Her
får dere omvisning og innføring i produksjonen av denne musserende vinen.
Etter besøket blir det en vakker rusletur i terrenget mot neste vingård (ca 2,5 km). På veien stopper dere for
en herlig piknik i det fri med dalens prosecco som tilbehør.
Etter lunsj fortsetter dere til dagens andre vingård. Hva er egentlig forskjellen på Prosecco og andre
musserende viner, som f. eks. Champagne? Dette og mye mer vil du kunne svare på innen dagen er omme.
Besøket avsluttes med prøvesmaking av gårdens viner.
Så er det tid for litt avslapping og turen går tilbake til hotellet. Hva med et opphold i spa-anlegget? Guiden
og sjåføren reiser hjem for dagen.
Om kvelden spiser dere middag i hotellets egen restaurant, en herlig 3-retters meny med tilhørende drikke.
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Dag 4 Venezia
Etter frokost og utsjekk møter dere sjåføren og tar avskjed med Valdobbiadene. Etter ca en time står dere
på kaien, klare for Venezia.
Fra flyplassen tar dere båt på veien inn til byen, og båtturen er en opplevelse i seg.
Dagen og kvelden tilbringes på egenhånd i byen.

Dag 5 Arrivederci for denne gang
Frem til hjemreisen fortsetter dere utforskingen av Venezia.
Når det er tid for retur til flyplassen møter dere båtkapteinen der han slapp dere av, og dere får nok et
møte med Venezia fra vannet før dere reiser hjem.
Pris

Vi skreddersyr alle turene våre, slik at prisen kommer helt an på hva du som kunde ønsker. Hvor mange
dager vil dere være borte, når vil dere reise, hvor mange er dere og hva ønsker dere inkludert av aktiviteter
og måltider? Alt er opp til dere, og den beskrevne turen er ment som et idègrunnlag.
Turene våre er gruppeturer fra 6 personer og oppover.
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