Cinque Terre
og Toscana

8 dage
Med dansk rejseleder.
Afrejse fra Billund
og København 8. maj 2019

italiensk kulturarv og historie
med LOF & Jyllands-Posten
Alle
udflugter
inkluderet

Frist for booking af rejsen:
1. februar 2019

Pris: 9.998,pr. person i delt dobbeltværelse
Tillæg for enkeltværelse: 1.148,Pris inkluderer:
• Fly Billund/København – Italien t/r
• Dansktalende rejseleder Kim Ferrigno
• Transport jf. program

Tag med LOF og Jyllands-Posten på 8 dages eventyr
hvor vi oplever magiske Cinque Terre og skønne Toscana.
I Cinque Terre finder vi en af Europas smukkeste kyststrækninger,
der tilmed er optaget på UNESCO’s liste over verdens kulturarv.
Vi oplever Cinque Terre fra vand og fra landsiden. Vi sejler til romantiske Portofino og eksklusive Santa Margherita. Cinque Terre
betyder ”De Fem Landområder”, og er den italienske kyst, når den
er smukkest.
I Toscana skal vi rundt i det bølgende landskab og bl.a. besøge
de spændende byer: Lucca med den imponerende bymur,
Pisa med det berømte Skæve Tårn, Siena med Italiens måske
smukkeste plads - Piazza del Campo - samt San Gimignano,
der ligeledes er optaget på UNESCO’s liste over kulturarv.
Vi skal naturligvis også besøge en vingård, hvor vi skal smage
på de liflige dråber.
Rejseleder Kim Ferrigno er blandt de danskere, der har størst
kendskab til Italien og italienske forhold. I 1995 modtog Kim
prisen ”Tara d’Argento” af bystyret i Amalfi, som anerkendelse
af hans indsats for turismen. I 1999 tildelte de italienske turistmyndigheder Kim prisen ”Premio Leonardo da Vinci”, da de
udnævnte ham til verdens dygtigste arrangør af rejser til Italien
på den tid. Som rejseleder deler Kim ud af sin viden med stor
entusiasme og stort engagement.
Dagsprogram:

• 3 overnatninger incl. halvpension
på Hotel Real Park, Lavagna
• 4 overnatninger incl. halvpension
på Hotel Raphael, Montecatini Terme
• Sejltur Rapallo - Portofino –
Santa Margherita Ligure – Rapallo
• Sejltur ved Cinque Terre
• Byvandring i Sestri Levante
• Udflugt til Pisa med entre til Domkirken
og Dåbskapellet
• Byvandring i Lucca
• Udflugt til Siena og San Gimignano
• Vinbesøg inkl. vinsmagning i Toscana
• Spændende indlæg og foredrag
om Italien og de steder der besøges
• Skatter og afgifter

Højdepunkter:
• UNESCO-fredede Cinque Terre
• Sejltur til Portofino og San Margherita
• Sejltur ved Cinque Terre
• UNESCO-fredede San Gimignano
• Pisa med UNESCO-fredede Piazza
dei Miracoli
• Sienas UNESCO-fredede historiske
centrum
• Foredrag om Italiensk kulturarv,
historie og samfund
• Pisa, Lucca, Sestri Levante

Dag 1: Fly til Italien, besøg i Sestri Levante. Dag 2: Dagsudflugt med
sejltur til Portofino og Santa Margherita Ligure. Dag 3: Cinque Terre
med vandretur, sejltur og besøg i de pittoreske byer. Dag 4: Udflugt
til Lucca. Dag 5: Udflugt til Pisa med besøg i Domkirken og Dåbskapellet. Dag 6: Heldagsudflugt i Toscana’s bølgende landskab, besøg
i Siena og San Gimignano og besøg på vingård. Dag 7: Mulighed for
udflugt til Firenze. Dag 8: Transport til lufthavnen og fly til Danmark.

Rejsereservation og spørgsmål:
3698 9898 | info@albatros-travel.dk
www.albatros-travel.dk/lof

”LOF udbyder denne kulturrejse i samarbejde med
Jyllands-Postens læserrejser”

Information LOF:
dlo@lof.dk

