
Venetos viner och opera i Verona 2–7 september 2019
Avresemeddelande

Kära medlem i Handelsgillets vinklubb!

Resan till Italien närmar sig. I detta utskick finns avresemeddelande, en deltagarlista, reseprogrammet i korthet samt
flygresebevis. Kontrollera att ditt namn på flygresebeviset är korrekt, meddela oss i annat fall omgående. Observera
att mindre programändringar kan förekomma, vilket reseledaren i så fall meddelar på plats.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller om det finns något annat vi kan hjälpa till med före resan.
Vi har öppet vardagar kl. 08.30-16.00 och nås via telefon 018-512 17 eller per e-post groups@axtours.ax.

Varmt välkommen. Vi på Axtours resebyrå önskar er en trevlig resa!

Reseledare Kim Björkwall, tel +358 445252627 ; Trolle Lindgren, tel +358 505521061

Avresa Avresan sker måndagen den 2 september kl. 08.00 med Finnair (AY1751) från Helsingfors-
Vanda flygplats terminal 2. Meddela din ankomst till reseledaren då du anlänt, innan du går
till säkerhetskontrollen. Reseledaren står invid Finnairs incheckningsdiskar, till höger då man
kommer in genom huvudingången, disk nummer 214 och uppåt.

Vi rekommenderar att ni checkar in hemifrån på dator, från 36 timmar före avresa.
Incheckningen stänger 45 minuter före avgång. Vid incheckning skall du uppge ditt namn
och flygreferensen som finns uppe till höger på ditt flygbevis. Flygbolaget har tilldelat säten.
Då vi anländer till Milano Malpensa flygplats kl. 10.05 möter busschauffören från Ingves
buss upp med en skylt ”Gillets vinklubb”.

Bagage Bagageinlämningen öppnar senast 2 timmar före avresa och stänger 45 minuter före
avgång.
Tillåten incheckad bagagemängd är 1 väska à 23kg per person, med ett yttermått (längd +
bredd + höjd) på högst 158 cm. Kom ihåg att packa eventuella värdesaker, mediciner och
annat nödvändigt i handbagaget. Begränsningen för handbagage är en väska med de
maximala måtten 56x45x25 cm samt ett personligt föremål, exempelvis en liten handväska,
med måtten 40x30x15 cm. Totalt får handbagaget väga 8kg. Notera gällande handbagaget
att vätskebehållare inte får vara större än 100ml och måste rymmas i en 1-liters
förslutningsbar plastpåse. Inga vassa föremål får medföras. Du kan läsa mer om
bagagereglerna på Finnairs hemsida https://www.finnair.com/fi-sv.

Pass/försäkring Kom ihåg passet! Ta även med det blå europeiska sjukförsäkringskortet som kan beställas
från FPA. Kontrollera din reseförsäkring.

Allergier/medicin Om ni inte redan har meddelat om matallergier och specialdieter, vänligen meddela oss
snarast. Ni som medicinerar, ta gärna med en receptkopia för tullen och eventuella
läkarbesök.

Betalningsmedel Italiens valuta är euro. I de större orterna finns bankautomater och kredit- och debetkort
accepteras oftast på restauranger och i affärer.  Om man önskar handla något under
utflykterna på mindre orter är det möjligt att de inte tar kort, därför rekommenderar vi att
ta ut lite kontanter. Ta reda på vilket telefonnummer som gäller för att spärra ditt kort, om
du skulle tappa bort det.
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Väder/kläder I början av september är det vanligtvis varmt i Venetoområdet. Ofta är det kallare på
morgonen och riktigt varmt framåt eftermiddagen, dagstemperaturen kan växla mellan allt
från 14 - 26 C°. Väderutsikterna kan man se någon dag före avresan på till exempel
www.foreca.com. Kom ihåg att packa bekväma promenadskor.
Till operaföreställningen förväntas besökarna att klä sig festligt.

Wi-Fi/mobiltelefon Gratis Wi-Fi finns på hotellen. Tack vare EU:s nya roaming-regler kan du använda din telefon
som hemma utan några extra avgifter. För att ringa till Finland tar man 00358 eller +358,
samt lämnar bort första nollan i riktnumret.

Övrigt El-adapter behövs inte. Italiens tidszon ligger 1 h efter vår finska tid.

Operaföreställningen Operan ”Tosca” presenteras av regissören Hugo de Ana. Operan hade premiär år 1900, med
musik av Giacomo Puccini och libretto av Giuseppe Giacosa och Luigi Illica.
Fin eller elegant klädsel är kutym, beakta gärna vid valet av skor att marmortrapporna kan
vara lite hala.
Kvällen för operaföreställningen träffas vi för en prosecco och tilltugg innan vi går till Arena
di Verona. Vi har sittplatser på Gradinata numerata 1. Sector. Operan börjar kl. 21.00 och
tar 2 timmar och 45 minuter, inklusive pauser.

Vingårdarna Al Rocol http://www.alrocol.com/en
Agricola Fratelli Tedeschi http://www.tedeschiwines.com/en/
Masi Agricola https://www.masi.it/en
Serego Alighieri https://www.seregoalighieri.it/en
Villa della Torre Allegrini https://www.villadellatorre.it/en/
Tommasi https://www.tommasiwine.it/en/
Pieropan http://www.pieropan.it/en/vineyards/
Francoli https://www.casafrancoli.it/site/

Hotell Aqualux Hotel Spa Suite & Bardolino, Bardolino****
Via Europa Unita, 24/b 37011 Bardolino (VR), Tel: +39 045-6229 999
Luftkonditionering, LCD-TV, värdeskåp, minibar, minibar, te- och kaffekokare.
Hemsida: https://www.aqualuxhotel.com/?lang=en

Hotel San Luca, Verona***
Vicolo Volto San Luca 8, Verona Historical Centre, 37122 Verona, Tel. +39 045 591 333
Wi-Fi, satellit-TV, luftkonditionering, värdeskåp, hårfön, minibar.
Hemsida: https://www.sanlucahotel.com/en-gb
Eller
Hotel Marco Polo, Verona***
Via San Antonio 21, 37122 Verona, Tel: +39 045 8010 885
Wi-Fi, satellit-TV, luftkonditionering, värdeskåp, hårfön, minibar
Hemsida: www.hotelmarcopoloverona.it

Turistskatt Många städer i Italien i Italien tar i dag in en kommunal turistskatt. Därför tillkommer 1,50 €
i Bardolino och 2,50 € i Verona per person och natt, vilket du själv betalar i receptionen vid
utcheckningen.

Hemresedagen Lördagen den 7 september hämtar bussen upp från hotellet kl. 10.00, då bör alla ha checkat
ut. Efter lunch och destilleribesök i Ghemme ankomst till Malpensa, och hemflyg med
AY1756 kl. 19.00. Flyget anländer kl. 22.55 till Helsingfors-Vanda flygplats.
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