
 
   

 

VENETOS VINER OCH OPERA I VERONA 
2-7 september 2019, Gillets vinklubb 

DAG 1: 2 SEPTEMBER                                             HELSINGFORS - BARDOLINO 
 
Morgonflyg från Helsingfors Vanda direkt till Milano Malpensa. Buss och chaufför möter upp 
vid ankomst. Efter en och en halvtimmes färd stannar vi vid en agriturismo-gård i 
Franciacorta-området, vingården Al Rocol (www.alrocol.it), för lunch med viner från gården 
eller närområdet. 
 
Meny: Antipasti misto (salami, grönsakspaj, polenta med gorgonzolaost, rostat bröd med bacon, 

lokalproducerad ost med olivolja) med en Franciacorta Satèn 
En rätt med hemlagad pasta och färsk tomat med en Franciacorta rosé 

 Vaniljglass och skogsbär med en Spumante Moscato (dolce) 
                Mineralvatten, espresso 
  
Färden fortsätter till gården Agricola Fratelli Tedeschi i Pedemonte di Valpolicella, här hålls 
en provning av fem viner. Avfärd mot Bardolino klockan 18, vi beräknas checka in på 
Spahotell Aqalux cirka klockan 19. Kvällen fri. 
 
DAG 2: 3 SEPTEMBER                        VALDADIGE OCH VALPOLICELLA 
 
Avfärd från hotellet 9.45. Ankomst till Masi Agricola klockan 10, här gör vi ett besök i 
vinkällaren. Efteråt färd till egendomen Serego Alighieri för ett besök på gården och lunch 
med tasting av tre viner. Hemfärd till hotellet 13.30, därefter är dagen till fritt förfogande. 
 
DAG 3: 4 SEPTEMBER                                                         BARDOLINO 
 
Avfärd från hotellet 10.30 till Villa della Torre Allegrini. Efter en rundvandring på vingården 
La Poja följer en guidad tur på Villa della Torre Allegrini och en lunch med 4 tastingviner plus 
en vingårds-amarone. Vid 14:30 tiden besöks gården Tommasi och dess vinifierings-
anläggningar samt vinkällaren, med efterföljande tasting av fem viner. Kvällen på egen hand. 
 



 
   
DAG 4: 5 SEPTEMBER                                                                    SOAVE 
 
På morgonen vid 09:30 färd mot Soavedistriktet. Tasting hos vinmakare Pieropan inne i staden. 

Avfärd till Verona cirka klockan 12, färden slutar vid 13-tiden vid hotellet i Verona. 

Incheckning, och fri tid på eftermiddagen. 
På kvällen middag på närbelägna Ristorante Torcolo, dit man enkelt promenerar. 

Meny: Risotto med karljohanssvamp 
”Carne salada” - tunnskuren kryddad oxfilé med parmesanost och rucola  
Färsk fruktsallad med glass 
En flaska vin per två personer, mineralvatten och kaffe 

 
DAG 5: 6 SEPTEMBER                                                                 VERONA 
 
Efter frukost möter en engelsktalande lokalguide upp för en guidad stadsvandring. Lunch på 
egen hand. På kvällen träffas gruppen för en aperitif med tilltugg på enoteca Signor Vino 
nära arenan i Verona innan operan Tosca börjar 20:45. Föreställningen slutar mot midnatt. 
 
DAG 6: 7 SEPTEMBER                                     VERONA - HELSINGFORS 
 
På sena morgonen kring 10:30 är det avsked från Verona, och färden mot Malpensa 
påbörjas. Först åker vi till grappadestilleriet Francoli, för en visning och provning med lunch.  
 
Meny:  Aperitif med pickles 

Tallrik med 3 salamisorter, grillad paprika med bagna cauda (traditionell varm dipsås från Piemonte 
med ansjovis och vitlök), paj med ricotta och spenat, sallad på svart ris med  grönsaker 
”Vitello tonnato” - kall kalvstek med tonfisksås 
Osttallrik med tre lokala ostar (gorgonzola, toma och getost)  
Smakprov av två viner DOC & ett vin DOCG 

 
Avfärd från Francoli senast klockan 16, och senast vid 17-tiden slutar färden på Malpensa 
flygfält för hemresa till Helsingfors. 
 

 
 
 



 
   
INFO 
 
Flygtider med Finnair  
2.9 08:00-10:05  Helsingfors – Milano Malpensa 
7.9 19:00-22:55  Milano Malpensa – Helsingfors 
 
Pris: 1460 euro per person i dubbelrum, enkelrumstillägg 295 euro 
Inkluderar: 

• Flygresa t/r inklusive alla i dag kända skatter 

• Logi i dubbelrum 3 nätter på Spa-hotel Aqualux, 2 nätter på hotel San Luca 

• Frukost alla dagar 

• Ett litet glas prosecco till frukosten varje dag  

• Bussresor enligt programmet, med svensktalande chaufför 

• Operabiljett till operan i Verona, Gradinata numerata 1. sector 

• Engelsktalande guide i Verona för stadsvandring, med hörlurar för varje deltagare 

• 2 luncher varav en med grappa-provning, en middag, en aperitif med tilltugg 
 
Tillkommer: 
Till resans pris tillkommer kostnader för tasting och luncher på vingårdarna, 250 euro per 
person 
Turistskatter som betalas på plats: 1,50 euro per person och natt. 
Övrigt som inte nämnts ovan 
Avbeställningsskydd och reseförsäkring 
 
Bokningsvillkor:  
Anmälningsavgift 300 euro, slutbetalningen förfaller den 15.8. Avbokningsregler: efter 
anmälan avbokningskostnad = anmälningsavgiften (om inte annan resenär tillkommer 
istället), efter den 30.5 50% av resans pris, efter den 29.7 70% av resans pris och efter den 
19.8 100% av resans pris.  
Minst 36 deltagare, vi har nu 40 platser i 18 dubbelrum och 4 enkelrum.  
 
BOENDE 
 

Spa Hotel Aqualux, Bardolino 
Aqualux är ett helt nybyggt hotell med moderna interiörer, intressant arkitektur och omfattande 
hälsofaciliteter. Hotellet ligger i Bardolino vid Gardasjön, vid foten av Monte Felice. 
Det 17 000 m² stora Aqualux Hotel Spa & Suite är ett miljövänligt hotell. Lobbyns stora fönster har 
utsikt över innergården och poolområdet. Här finns totalt 8 pooler, både inomhus och utomhus. 
 
Som gäst har du fri tillgång till det 1 000 m² stora AquaSpa & Wellness, med gym, bastu och ett 
turkiskt bad. En rad olika massagebehandlingar och solarium erbjuds också. 
Bufférestaurangen är öppen till frukost och middag, medan à la carte-restaurangen erbjuder lunch 
och middag. Hotellet har en bar inomhus och en bar vid poolen under sommaren. Poolerna är öppna 
från maj till september. 
De eleganta och rymliga rummen har stora fönster, och majoriteten har en egen balkong. Alla rum 
har luftkonditionering, ljudisolering, LCD-TV, minibar samt te- och kaffekokare. 
Gardasjöns närmaste stränder ligger bara 800 meter bort och Bardolinos centrum 600 meter. 
www.aqaluxhotel.com 

http://www.aqaluxhotel.com/


 
   

 

  
 
 
Hotel San Luca, Verona 
Hotel San Luca ligger nära Piazza Bra och nära amfiteatern Arena di Verona och erbjuder helt 
nyrenoverade rum med Wi-Fi, satellit-TV och luftkonditionering. Det finns hiss, bar och 36 rum med 
AC, safe, minibar, wifi och satellit TV. 
San Luca Hotel serverar en riklig frukostbuffé mellan kl. 07.00 och 10.00. Det finns en internethörna i 
entrén. Här kan du också koppla av med något att dricka från baren. Den flerspråkiga personalen i 
San Lucas 24-timmars reception kan hjälpa till med turist- och reseinformation.  
www.sanlucahotel.com 
 

  

http://www.sanlucahotel.com/
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