
GARDA – VALPOLICELLA - AMARONE

VIN
REJSE 

GRUPPEREJSE – VIN I ITALIEN

Dag 1: Afrejse – vinsmagning i bussen – overnatning 
i Tyskland

Dag 2: Brennerpasset og ankomst til Gardasøen
Dag 3: Bardolino – vinsmagning på vingård – 

Pedemonte
Dag 4: Garda – vinsmagning i bjergene – San Briccio
Dag 5: Biodynamiske vine i San’t Ambrochio – evt. 

lækker middag med vinsmagning i San Pietro
Dag 6: Marked i Bardolino – vinproducent i Pedemonte  

middag på Restaurant Tre Camini
Dag 7: Hjemrejse og overnatning i Tyskland
Dag 8: Hjemkomst

Hotel Alla Torre ★★★

Vores hotel ligger et par skridt fra promenaden i Gardas 
smukke historiske centrum, ikke langt fra butikker, 
markeder, strand, havn og færgeleje. Hotellet har udsigt 
over det kulturelle torv Villa Carlotti. Desuden er der bar 
og restaurant på hotellet. Værelserne er med bruser og 
hårtørrer, sat-TV, telefon og safetyboks. 

Læs mere om vinrejsen og de forskellige vinbønder på 
vores hjemmeside.
Forbehold for ændringer i programmets rækkefølge.

OPLEV FANTASTISKE VINOMRÅDER OG BESØG HOS MANGE 
VINBØNDER, OPLEV 3 DEJLIGE BYER VED GARDASØEN 
- OG GØR GODE INDKØB

Denne rejse går mod to af Europas mest naturskønne områder, Gardasøen og 
Valpolicella. Valpolicella betyder ”dalen med de mange kældre”, som naturlig-
vis skyldes de mange vinkældre. Vindyrkningen her har dybe rødder, og vinen-
tusiaster fra hele verden lovpriser de lokale vine som Amarone, Ripasso og Soa-
ve. Der er ingen tvivl om, at Valpolicella er et af de smukkeste vinområder i hele 
Italien. Vi besøger området, netop når vinhøsten er i gang, og bor på solsiden 
af søen i hjertet af Garda med gode spisesteder. Vi har typisk mindre end én ti-
mes kørsel til vore vinbesøg. Vi skal lære om processen lige fra dyrkelsen af dru-
er til vinen på flasken, og naturligvis slipper vi ikke for en masse vinsmagning. 
Et bedre udgangspunkt for en oplevelsesrig vinrejse findes ganske enkelt ikke!

8 DAGE
FRA KR. 7.395,-  
Pr. person v/2 pers. i dbl. værelse

Inkluderet i prisen

  Busrejse Danmark-Italien t/r

  2 nætter i Tyskland m/halvpension

  5 nætter på 3★ hotel m/kvartpension

  Vinsmagninger i bussen på udrejse

  Alle udflugter iflg. program

  Festmiddag & vinsmagninger  iflg. program

  Køb vin til italienske priser

   Dansk rejseleder  
 (Kristoffer Hedegaard Rasmussen) 

Tilkøb: Enkeltværelse: kr. 800,-
Afbestillingsforsikring: kr. 300,- pr. person.
Gourmetmiddag: kr. 595,-

Afrejse: Opsamling fra Nordjylland,  
Midjylland og Fyn/Odense

Afgang: 07/10/2019
Hjemkomst: 14/10/2019

7


