
 Cinque Terre  
og Toscana   
italiensk kulturarv og historie  
med LOF & Jyllands-Posten

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 ro-
mantiske 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 turist-
myndigheder 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:  

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 Dåbska-

pellet. 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.

 8 dage
Med dansk rejseleder. 

Afrejse fra Billund  

og København 8. maj 2019

pr. person i delt dobbeltværelse

Frist for booking af rejsen: 

 1. februar 2019

Pris: 9.998,- 

Pris inkluderer: 
• Fly Billund/København – Italien t/r 
• Dansktalende rejseleder Kim Ferrigno  
• Transport jf. program 
• 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

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

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

Alle 
udflugter 

inkluderet
Tillæg for enkeltværelse: 1.148,-

 Cinque Terre  
og Toscana   
italiensk kulturarv og historie  
med LOF & Jyllands-Posten

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 ro-
mantiske Portofino og eksklusive Santa Margherita. Cinque Terre 
betyder ”De Fem Landområder”, og er den italienske kyst, når den 
er smukkest. 
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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 turist-
myndigheder 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. 
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med vandretur, sejltur og besøg i de pittoreske byer. Dag 4: Udflugt 

til Lucca. Dag 5: Udflugt til Pisa med besøg i Domkirken og Dåbska-

pellet. 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.

 8 dage
Med dansk rejseleder. 

Afrejse fra Billund  

og København 8. maj 2019

pr. person i delt dobbeltværelse

Frist for booking af rejsen: 

 1. februar 2019

Pris: 9.998,- 

Pris inkluderer: 
• Fly Billund/København – Italien t/r 
• Dansktalende rejseleder Kim Ferrigno  
• Transport jf. program 
• 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  
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Højdepunkter: 
• UNESCO-fredede Cinque Terre 
• Sejltur til Portofino og San Margherita 
• Sejltur ved Cinque Terre 
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• Pisa med UNESCO-fredede Piazza  
 dei Miracoli
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 historie og samfund
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www.albatros-travel.dk/lof

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

Alle 
udflugter 

inkluderet
Tillæg for enkeltværelse: 1.148,-

Højdepunkter:

Prisen inkluderer:

pr. person i delt dobbeltværelse
Tillæg for enkeltværelse 1.198,-

Med dansk rejseleder
Afrejse fra Billund
den 17. april 2020
(Mulighed for afrejse fra København  
på forespørgsel)

LOF og Jyllands-Posten inviterer sammen med Albatros Travel i år på 
denne specialrejse med rejseleder og italiensekspert Kim Ferrigno til 
hans barndomsby Scala på den skønne Amalfikyst.

Næsten hele denne kyststrækning er på UNESCOs liste over verdensarv 
og vi kommer virkelig til at forstå hvorfor, når vi med udgangspunkt  
i Scala udforsker området til fods og med lokalbus. Rejselederen kender 
alle de små smutveje, de bedste udsigtspunkter og kan fortælle historier 
og anekdoter, man kun kan kende, hvis man er opvokset i området.  
Vi går ad de smukke stier og trapper, når vi på lette vandreture blandt 
andet besøger de verdenskendte nabobyer Ravello og Amalfi og 
samtidig får et førstehåndsindtryk af, hvordan trafikken og al transport  
i dette smukke kystområde foregik til fods og på æselryg i ”gamle dage”. 
I den UNESCO-fredede Amalfi by vil vi ligeledes opleve de små gyder  
og stræder og når vi dagen efter vandrer til Ravello, vil vi se, hvorfor  
de fleste billeder fra området er taget netop fra udsigtspunkterne  
i Ravello.  På inkluderede udflugter besøger vi Napoli, hvor pizzaen blev 
opfundet, samt det sagnomspundne Pompeji, der i 79 e.kr. blev offer for 
et vulkanudbrud fra vulkanen Vesuv, hvis lavastøv dækkede hele byen  
og samtidig resulterede i, at man i dag har en unik udgravning, der 
besøges af ca. 3 millioner mennesker hvert år.

Dagsprogram
Dag 1. Ankomst til Italien og i bus til Scala. Dag 2. Vandretur af trapperne til 
Amalfi. Dag 3. Vandretur ad stier og trapper til Ravello. Dag 4. Udflugt til Napoli. 
Dag 5. Tid på egen hånd og vandretur i området for dem, der ønsker det. Dag 6. 
Udflugt til Pompeji og Vesuv. Dag 7. Tid til at udforske på egen hånd (måske en 
tur til Capri?). Dag 8. Hjemrejse.

Rejsereservation og spørgsmål:
3698 9898 | booking@albatros.dk
www.albatros.dk/lof

• Den smukke UNESCO-fredede    
Amalfikyst
•  Udflugt til Napoli pizzaens fødeby
•  Udflugt til udgravningen i Pompeji  
 og vulkanen Vesuv
•  Indlæg og foredrag om historie  
 og det lokale liv på Amalfikysten
•  Vandretur ad stierne til Ravello
•  Vandretur til Amalfi med byvandring
•  Smukke Scala, hvor tiden har stået stille

• Dansk specialistrejseleder, 
 Kim Ferrigno
•  Fly Billund – Italien t/r
•  Bustransfer lufthavnen – Scala t/r
•  7 overnatninger i Scala i delt   
 dobbeltværelse
•  Halvpension (morgenmad og   
 3-retters middag)
•  Adgang til pool, solterrasser etc.  
 på Villa Giuseppina
•  Udflugt til Pompeji  (inkl. entré  
 og obligatorisk lokalguide)
•  Udflugt til Vesuv
•  Udflugt til Napoli
•  Byvandring i Scala
•  Vandretur til Ravello med byvandring
•  Vandretur ad trapperne til Amalfi  
 med byvandring
•  Anekdoter, spændende indlæg  
 og foredrag om lokalhistorien på  
 Amalfikysten og de steder, der   
 besøges
•  Alle skatter og afgifter

Amalfikysten,  
Napoli og Pompeji

Pris: 9.998,-

8 dage

Italiensk verdensarv og lokalhistorie med LOF 
og Jyllands-Posten


