NORDITALIENSKA KULTURMETROPOLER
VENEDIG – PADOVA – VICENZA
och avkoppling vid adriatiska havet.
Avresa den 11 september 2020, 10 dagar
På denna resa kan man kombinera kultur och
avkoppling på många sätt. Vi kommer att bo ute vid
havet i Lido di Jesolo och därifrån göra våra
utflykter. För många är det kanske Venedig som
lockar mest, en stad full av upplevelser och med en
fantastisk historia. Dessutom kommer vi att resa till
Padova där vi finner den helige Antonius fantastiska
katedral och Scrovegnikapellet med renässanskonstnären Giottos mest berömda fresker och
annat vackert att njuta av. Vår nästa plats för de
sköna konsterna är Vicenza. Här verkade en annan
renässansmästare, nämligen arkitekten Palladio,
vars idéer påverkat hela den europeiska synen på
byggnadskonst. Vi hoppas besöka någon av de
berömda villorna han ritat och inte minst göra ett
besök i den medeltida teatern ”Teatro Olimpico”,
den äldsta bevarade inomhusteatern i Europa.
Detta och mycket mer väntar i provinsen Veneto på
denna högintressanta resa. Till detta kommer
självklart en riktig vinprovning i genuin miljö.
Vi reser från Norrköping och E4:an söderut mot
Trelleborg. Även anslutning från Vimmerby med
närliggande orter. TT-Lines nattfärja avgår 22.00
mot Travemünde, middag ombord. Dagen därpå blir
det tidig frukost innan färjan lägger till i
Travemünde och bussfärden går vidare i lugnt
tempo ner genom Tyskland. Vi kommer på kvällen
fram till Beilngries, där vi övernattar på Landgasthof
Euringer Hotel.
Sista resdagen innan vi
anländer till Italien går vår färd genom det
vidunderliga alplandskapet via Brennerpasset och
på kvällskanten når vi vårt mål Lido di Jesolo, där vår
spännande upptäcktsfärd går av stapeln.

Vårt hotell heter Sayonara och ligger alldeles vid
adriatiska havets strand. Hotellet har egen pool för
de som föredrar det. Här stannar vi nu fem nätter.
Dagarna disponerar ni som ni behagar, utflykter
eller stilla ro vid havet. Hemresan går på lite andra
vägar med övernattning på Hotel Mozartstuben i
Denkendorf och sista natten på Hotel Zum
Ratsherrn i Lübeck.

Pris: 10.600:Ingår i resans pris:












Bussresa i helturistbuss
Reseledare
Nattfärja Trelleborg-Travemünde, del i 2bäddshytt inklusive frukostbuffé och
middag.
3 Hotellövernattningar i Tyskland, del i
dubbelrum inklusive halvpension (frukost
och middag)
5 Hotellövernattningar i Lido di Jesolo, del
i dubbelrum inklusive halvpension (frukost
och middag)
Färjeöverfart hemresa Puttgarden-RödbyHelsingör-Helsingborg
Vägmoms i Danmark och Tyskland
Vägavgifter i Österrike och Italien

Enkelrums/hytt tillägg tillkommer: 1.800:Vi reserverar oss för valutahöjningar
Våra utflykter bokas på plats i Lido di Jesolo.
Kostnaden varierar från ca 150:- till 400:- beroende
på om inträde eller annat arrangemang ingår.
Samtliga utflykter genomförs vid tillräckligt antal
anmälda.
Betalas kontant i EURO/SEK.
Reseledaren informerar under resan.

