
Vinet är det nyttigaste av alla drycker
den mest välsmakande av alla mediciner
och det mest njutbara av alla njutningsmedel

Plutarkos

VINKLUBBEN RESER TILL VENETO

Vinklubben har nöjet att inbjuda medlemmarna med sällskap med på en
vinresa till Veneto den 2 - 7 september 2019.

Vi flyger på morgonen 2.9 till Milano. På vägen från flygfältet i Milano till
Veneto stannar vi i Franciacorta där vi äter lunch och provsmakar de
skumviner orten är känd för. I Veneto besöker vi under de fyra första dagarna
fyra vingårdar i Valpolicella Classico distriktet och en i Soave distriktet.
Gårdarna har alla sin egen karaktär och vi har utvalt dem med omsorg för att
få med gårdar som bäst representerar områdets vinodlingstraditioner. Vi
övernattar i den vackra staden Bardolino vid Gardasjön.

På eftermiddagen den fjärde dagen förflyttar vi oss efter vingårdsbesöket i
Soave till Verona,  där vi har en och en halv dag på oss att bekanta oss med
staden, äta en gemesam festmiddag och gå på en operaföreställning med
Tosca på den berömda romerska arenan. På vägen tillbaka från Verona till
Milano besöker vi grappadestilleriet Francoli där vi äter lunch och provsmakar
produkterna. Från Francoli är det relativt kort väg till flygfältet, men vi hinner
säkert smälta en del av intrycken (och maten och dryckerna!) från Francoli.

Bekanta er med det bifogade detaljerade reseprogrammet.

Vi har reserverat 40 platser.

Pris för resan är 1460 euro per person, enkelrumstillägg 295 euro. Därtill
kommer kostnader för tasting och lunch på vingårdarna 250 euro  per
person.
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Vi har betalat operabiljetterna och förskott till de vingårdar där vi äter lunch.
Därtill skall vi betala en förskottsavgift till resebyrån. För att täcka dessa
kostnader ber vi resedeltagarna betala ett förskott till vinklubbens kassa.
Förskottsavgiften, 400 euro per person, skall betalas samtidigt som du får
bekräftelse om plats med på resan, dock senast 8.4. Detta för att
anmälningen skall vara giltig! Betalning sker till konto FI02 4055 0012 3523
04, Aktia Bank. Mottagare: Bo Söderholm/Handelsgillets Vinklubb. I
meddelanderutan skriver ni Venetoresan. Återstoden av resekostnaderna,
1310 euro per person, skall betalas senast 1.8.2019.

Anmälan tidigast kl.10.00 onsdagen den 27.3 på vår hemsida, fliken
Anmäl dig. Ditt sällskap (avec) skall anmälas skilt.

Varmt Välkomna!

Vinklubbens styrgrupp


