
MAT- OG VINTUR TIL ITALIA

VERONA
5 DAGER I SEPTEMBER 2023

Bli med på flott mat- og vintur til Verona, Veneto, Nordøst i Italia. På denne turen kan du oppleve noe av 
det fantastiske området har å by på. Veneto er et av Europas flotteste vinområder. Kombinasjonen av et 
fantastisk landskap, historiske byer, en fenomenal matkultur og viner i verdensklasse er det bare å glede seg 
til. Veneto er det området i Italia som selger mest vin gjennom Vinmonopolet. Områder som Valpolicella og 
Soave er blant Italias største appellasjoner med rødviner som bl.a. Ripasso og Amarone og hvitvinen Soave. 
Det blir også besøk til en god produsent i Prosecco-området. Området er også kjent for flere kjente og svært 
gamle byer. Turen vil ta oss med til selve kjerneområdet for alt dette. 

Dagene blir spekket med felles vinsmakinger, lunsjer og middager utenom det vanlige, samt sightseeing.
Det blir satt av tid til å nyte atmosfæren på egen hånd i flotte byer som Verona (hvor vi skal bo), Venezia og 
byer ved Gardasjøen (Sirmione og Desenzano). Hotellet vi skal bo på, ligger svært sentralt til i Verona. 

Reiseleder vil være sommelier Kjetil Blomvik som er kjent i området etter flere tidligere besøk.
Begrenset antall plasser! Turen gjennomføres ved minst 20 reisende. Maksimum er 30. 
Ta kontakt snarest for spørsmål og booking.

TURDETALJER
Dato   20. – 24.09.2023
Pris   NOK 14 950 (per pers. i dobbeltrom, inkl. frokost)
Enkeltroms-
tillegg   NOK 2 450

Prisen inkluderer …
… 4 overnattinger på SPA-hotell i hjertet av Verona by; 
 Hotel Marco Polo, Via di San Antonio, 6 / 21 - 37122 Verona
  https://hotelmarcopoloverona.it/
... alle turistskatter og avgifter 
... besøk og vinsmakinger på 3 vingårder
... reiseleder/guide - sommelier Kjetil Blomvik
... 4 frokoster på hotellet
... 2 felles-lunsjer inkl. god drikke 
... 4 solide middager inkl. god drikke
... sightseeing Verona, Venezia, Desenzano del Garda og Sirmione
... båt t/r Venezia
... buss tur/retur flyplass, vingårder, lokal transport & sightseeing 

NB! Fly tur/retur Norge – Milano kommer i tillegg og ordnes av 
den enkelte. Ta kontakt hvis behov for hjelp til booking.

KONTAKTPERSON PÅMELDING
VINO CLUB AS v/Kjetil Blomvik

kjetil.blomvik@vinopiemonte.no
(+47) 905 96 754



PROGRAM
 Onsdag 20.09: REISE/ANKOMST/TID PÅ EGENHÅND I VERONA
    Fly til Malpensa lufthavn, Milano, ordnes av den enkelte (reiseleder flyr med SAS fra  
   Oslo kl 09:40 og lander i Milano kl 12:20). Lunsj på egenhånd.   
   13:00 - Felles bussavgang fra flyplassen til SPA-hotell sentralt i Verona 
   15:30 - Ankomst Hotel Marco Polo - https://hotelmarcopoloverona.it/
    Innsjekk og tid på engenhånd i Verona med severdigheter rett utenfor hotellet
   19:30 - Felles middag med god drikke i gangavstand fra hotellet i Verona

 Torsdag 21.09:  SIGHTSEEING VENEZIA OG VINSMAKING I PROSECCO-OMRÅDET 
   08:30 - Avreise fra hotellet i Verona til Venezia
   10:30 - Ankomst Venezia by med båt - Tid og lunsj på egenhånd
   13:30 - Avreise fra Venezia
   15:30 - Ankomst vinhuset Merotto i Valdobbiadene/Prosecco-området
   17:30 - Avreise fra Merotto - https://www.merotto.it/en/
   19:30 - Ankomst hotellet i Verona
   20:00 - Felles middag med god drikke i gangavstand fra hotellet i Verona   

 Fredag 22.09:  VINSMAKING VALPOLICELLA OG TID PÅ EGENHÅND I VERONA  
   09:00 - Avreise fra hotellet til vingården Tenuta Chiccheri   
   10:00 - Omvisning og smaking hos Tenuta Chiccheri 
   12:00 - Avreise fra Tenuta Chiccheri - https://www.tenutachiccheri.it/en/
   13:00 - Felles lunsj med god drikke i Verona
     Tid på egenhånd - Sightseeing i vakre Verona by? SPA behandling på hotellet?
   19:30 - Felles middag med god drikke i gangavstand fra hotellet i Verona

 Lørdag 23.09: MASI VINSMAKING OG SIGHTSEEING BYER VED GARDASJØEN
   09:30 - Avreise fra hotellet til en av de mest kjente vinprodusentene i området; Masi
   10:00 - Omvisning og vinsmaking hos Masi i Valpolicella området
   12:00 - Avreise fra Masi - https://www.masi.it/en
   13:00 - Felles lunsj med god drikke i Desenzano del Garda
   15:15 - Avreise fra Desenzano til Sirmione
   16:00 - Ankomst Sirmione
    Tid på egenhånd - Kjøp is!
   17:30 - Avreise fra Sirmione til hotellet
   18:30 - Ankomst hotellet i Verona
   20:00 - Felles middag med god drikke i gangavstand fra hotellet i Verona

 Søndag 24.09:  UTSJEKK OG HJEMREISE
   10:15 - Utsjekk og avreise fra hotellet til Linate lufthavn, Milano
   12:30 - Ankomst Linate, Milano - Lunsj på egenhånd     
   14:30 - Reiseleder flyr med SAS fra Linate 
   18:45 - Ankomst Oslo, via Arlanda

     Ta med gode sko på turen da det blir litt vandring. 

     Små endringer i programmet kan forekomme! 

     Fly ordnes av den enkelte!

     Husk å sjekke utløpsdato på passet!

     Ta kontakt snarest for spørsmål og booking.



BYER
VERONA
Verona er en by i regionen Veneto med 258 000 innbyggere. Byen er bl.a. kjent for Shakespeares Romeo og 
Julie og for sitt store romerske amfiteater kalt Arena di Verona, som er over 50 år eldre enn Colosseum i 
Roma. Byen ble grunnlagt år 550 fvt. og ligger 59 moh. Byen har bl.a. severdigheter som Arena di Verona, 
Torre dei Lamberti, Casa di Giulietta (Romeo & Julie), Arche Scaligere, Piazza delle Erbe, Piazza Bra, Verona 
Cathedral, Castelvecchio, Ponte Pietra og Castel San Pietro, som alle kan besøkes under oppholdet.  

VENEZIA
Innerst i Adriaterhavet og er høst og tidlig vår ofte rammet av flom. Ble grunnlagt år 421 evt., ligger kun 2 
meter over havet og har 255 000 innbyggere. Byen består av 118 øyer atskilt av kanaler med 400 broer som 
forbinder dem, med kjente landemerkene som Dogepalasset, Rialtobroen, Sukkenes bro og Markusplassen, 
som kan besøkes under oppholdet. Byen tilhørte Østerrike i årene 1797 - 1866. 

BYER & HOTEL 
DESENZANO DEL GARDA
En kommune og liten by med 29 000 innbyggere i provinsen Brescia i Lombardia, helt sør ved Gardasjøen. 
Ligger 96 moh. Gardasjøen (370 km² ) er på størrelse med Mjøsa (369,48 km² ) og er Italias største innsjø.  

SIRMIONE
En kommune i provinsen Brescia i Lombardia som ligger 68 moh. 8 500 innbyggere. Ligger helt syd ved 
Gardasjøen og ligger på en ”tarm” som strekker seg utover sjøen. Et populært turiststed med gode iser.  

ITALIENSK KLASSIFIKASJON
De høyeste klassifiseringer på Italiensk vin er Denominazione di Origine Controllata (DOC) og 
Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG). 

HOTEL MARCO POLO
SPA-hotel bestående av 2 bygg ved siden av hverandre sentralt i Verona, med lydisolerte og røykfrie rom. 
Rom med aircondition, minibar, safe og TV. Hotellet har SPA-anlegg med hammam, massasje og sauna.  
De tilbyr concierge-tjeneste og har mange restauranter og barer like ved hotellet. Ligger under 2 km fra 
Verona’s severdigheter. Gjestekarakter 4 av 5 på TripAdvisor,  karakter 4 av 5 på Google, 8 av 10 hos hotels.
com og 4,1 av 5 på Facebook.

REISELEDER
Kjetil Blomvik (mobil 90596754) er reiseleder på flere mat- og vinturer. Han er daglig leder i Vino Piemonte 
AS og er utdannet sommelier fra Norsk Sommelier Utdannelse - NSU. Vino Piemonte er et selskap som bl.a. 
eier 9 vinmarker som kan gi opp mot 100 000 vinflasker samt 3 villaer/vingårder som leies ut i Piemonte. 


