MAT OCH VIN I TOSCANA

Preliminärt datum 18-22/9 2022, max 25 deltagare
Har du också drömt om att någon gång få uppleva det där som man ser på film?
Böljande kullar, höga cypresser, imponerande pinjeträd och charmiga gamla gårdshus. Plussa även på
ett kök som är känt över hela världen, så har du Toscana, ett av Italiens vackraste landskap.
Vi ger dig nu chansen att åka med på en resa exklusivt framtagen för våra kunder. Vi bor i lilla byn
Greve in Chianti, i hjärtat av Chianti, det berömda vindistriktet. Under fem dagar smakar vi oss fram
genom en del av Toscana där det mesta handlar om vin och fokus ligger på det genuina och
småskaliga. Du kan välja att flyga till Italien från Arlanda eller Landvetter. Kastrup på förfrågan.
Programpunkter:
• Visning av svenskägda vingården Terreno, där vi
får höra gårdens spännande historia och följer
vinet från jord till bord. Vi lär oss att laga pasta
på italienskt vis och provar gårdens fina viner.
En härligt avslappnad dag. Lugnt, skönt och
avkopplande!
• Utflykt till den medeltida byn San Gimignano,
med en guidad promenad och gott om egen tid
att strosa omkring i de trevliga butikerna och
konstgallerierna.
• Lantligt besök med middag på en gård mitt i det
böljande vinlandskapet nära San Gimignano.
• Besök i byn San Casciano där vår guide tar oss
med i sin hemby på en runda som vi kallar för
”vardagsliv i Italien”.
• Vi utforskar ”vår” egen fina by, Greve in Chianti,
och provsmakar utbudet hos lokala mat- och
dryckesproducenter. Bland annat smakar vi på
några av den kända charkbutiken Falornis fina
charkuterier.
• Guidad promenad och ”egentid” i Florens, utan
tvekan en av världens mest omtalade och
lovsjungna städer.

•

Tid att bara njuta av livet i en vinby som
Greve in Chianti, mitt i det vackra toscanska
landskapet.

Förutom nämnda programpunkter inkluderar
resan även:
Flygresa Arlanda/Landvetter-Bologna (via
Köpenhamn) tur och retur, flygskatter och avgifter,
4 övernattningar i vald rumskategori, bussresor i
Italien enligt program, svensktalande lokalguide,
4 frukostar, 3 luncher, 4 middagar, måltidsdryck
(1-2 glas vin eller alkoholfri dryck), dricks till guide
och busschaufför, resegaranti och färdledare från
Specialresor
Gruppstorlek: max 25 deltagare
Preliminärt pris per person:
15.270:- i delat dubbelrum
1.420:- tillägg för enkelrum, 4 nätter

Anmälan senast 2022-06-01
Det finns ett begränsat antal platser! Anmälan sker direkt till Specialresor, ”först till kvarn”. Boka din resa på
vår hemsida www.special-resor.se eller ring oss på 054-18 89 00 (telefontid: kl 10-12 och 13-15, fredagar
stängt). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall betalas inom 10 dagar efter erhållen
bokningsbekräftelse/faktura, resterande betalas senast 40 dagar före avresa. Bokningsbekräftelse/faktura
skickas via e-post i fall inget annat önskats. Priset är preliminärt och vi erbjuder öppet köp till dess att pris
och program är fastställt.
För anmälan krävs följande uppgifter: namn, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer
samt eventuella matallergier och vem man önskar dela rum med.
Avbeställning
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor och Specialresors
särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan). Med tillägget att ni har öppet köp
enligt ovan.
Vårt utvalda hotell
Vi bor på familjära Albergho del Chianti, ett trestjärnigt hotell som ligger vid det centrala torget i den lilla byn
Greve in Chianti. I och med hotellets centrala läge kan man enkelt besöka Greves restauranger och butiker.
Hotellet erbjuder egen bar, restaurang och en utomhus saltvattenpool (öppen vid varmt väder). Alla rum har
AC (som sätts på under den enligt italienarna varma perioden), hårtork, badrum med dusch/badkar, TV och
wi-fi utan kostnad. www.albergodelchianti.it
Övrigt
Se över ditt reseskydd. Avbeställningsskydd och reseförsäkring ingår inte i resans pris.
Utförlig information om incheckning och avresa meddelas i det avresemeddelande som skickas ut cirka två
veckor före avresa.
Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om antalet deltagare
understiger 20 personer.
Vill du klimatkompensera din resa? Gå in på www.special-resor.se (Inför resan) för mer information.
Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.
Kom ihåg giltigt pass och har ni frågor är ni välkomna att kontakta Specialresor.

Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen:

Romstadsvägen 2C
653 42 Karlstad
Tel: 054-18 89 00
info@special-resor.se
www.special-resor.se

