PROGRAM OPPLEVELSESFERIE 25. MAI - 1. JUNI 2017
Bosted: Casa Reminiscenza ved innsjøen Lago di Bolsena
Norsk guide og vertskap.
Torsdag 25. mai: Felles transport fra flyplassen Fiumicino, Roma. Avgang ca kl.13.00. Ankomst Casa
Remi ca kl. 15.00. Et lett måltid ved ankomst. Etter å ha spist litt, pakket ut og kommet i orden er det
tid for å besøke middelalderbyen Bolsena for en liten byvandring, kanskje en drink på piazzaen slik
italienerne gjerne gjør før vi ender opp på pizzarestaurant. All transport og mat inkludert i prisen.
Hver enkelt betaler for drikkevarene

.
Fredag 26. mai: Vi tar beina fatt og vandrer pilgrimsveien Via Francigena inn til middelalderbyen
Bolsena. I det kuperte terrenget tar vi oss god tid til å nyte omgivelsene og utsikten. Den 12 km lange
turen inn til byen tar ca 3 timer til fots. Vel framme blir det tid til å se seg litt om eller ta en
forfriskning på piazzaen før vi møtes til lunsj og vinsmaking på enoteket Ænos oppe ved borgen.
Transport tilbake til Casa Remi. Vinsmaking og transport inkludert i prisen. Buffet på Casa Remi på
kvelden.
For de som ikke ønsker å spasere, kan det også organiseres transport inn til byen på formiddagen fra
Casa Remi, mot et pristillegg.
Lørdag 27. mai: Dagstur til klippebyen Orvieto. Dere disponerer timene før lunsj på egen hånd. Vi
anbefaler sterkt et besøk i katedralen eller i de underjordiske grottene. Ellers byr Oriveto på
shopping og et rikelig utvalg av spisesteder. Lørdag er også markedsdag i Orvieto. Vi forlater byen før
lunsj og tar felles buss til en vingård (Neri) i nærheten der vi nyter vår lunsj med fantastisk utsikt mot
Orvieto.

kl.19.30: avreise til middag på restaurant Janas. En liten familiedrevet restaurant som legger vekt på
å servere tradisjonelle lokale retter basert på egne råvarer.
All transport, lunsj, vinsmaking og middag inkludert i prisen.
Søndag 28. mai: Busstransport 11.30 til økologisk gårdsmeieri. Omvisning, smaksprøver og lunsj. Vi
spaserer de få km nedover bakkene til en hyggelig vingård. Der lager vi vår egen pasta og andre
italienske spesialiteter under kyndig veiledning av engelsk talende kokk. Mens middagen vår putrer i
grytene får vi en omvisning på vingården, et blikk inn i produksjonen og vinkjelleren. Til middagen
serveres gårdens egne viner. Transport, lunsj, pastakurs og vinsmaking inkludert i prisen.
Hvis noen ønsker det, er det mulig å sykle denne dagen. Avgang fra Casa Remi kl. 10.00.

Mandag 29. mai: kl.10.00: Felles transport til vingården Mazzeotti for vinsmaking og videre til den
"døende byen" Civita di Bagno Regio for omvisning og lunsj. Det organiseres felles middag hvis det er
ønskelig.
Tirsdag 30. mai: Til disposisjon. På forespørsel arrangeres transport til out let, til Siena med stopp på
vingård eller tur til spa/varme kilder. Alle måltider på egen hånd denne dagen. Eventuelle utflukt
denne dagen er ikke inkludert i prisen.

.
Onsdag 31. mai: Sykkeltur langs innsjøen. Vi stopper underveis for å fotografere, slappe av eller
bade. Transport eller sykkel tilbake til Casa Remi. Lunsj Capodimonte. Middag på Casa Remi. Alt
inkludert i prisen.
Torsdag 1. juni: felles transport til flyplassen Fiumicino, Roma. Ankomst flyplassen ca kl. 11.00

