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Adriaterhavets brus byder på storby, kultur og Adriaterha-
vets riviera. jeres tur begynder i bologna, én af italiens vig-
tigste handels- og industribyer med store traditioner inden 
for elektronik, fødevarer og detailhandel. bologna kan også 
prale af at være hjemby for den vestlige verdens ældste 
universitet, Alma Mater studiorum, som blev grundlagt helt 
tilbage i 1088. Kulturelt har byen meget at byde på, ikke 
mindst en musikalsk vitalitet, og så er den berømte ret pasta 
bolognese opkaldt efter byen. spørg efter ragù alla bolog-
nese eller blot ragù, hvis i ønsker at smage denne lokale 
specialitet.
Mellem Padova og bologna ligger den historiske by Ferrara, 
der på grund af sin skønhed og kulturelle betydning blev op-
taget på unesCO’s verdensarvsliste i 1995. byen er også ho-
vedkvarter for det italienske Hermitage Museum, som byder 
på en imponerende kunstsamling. efter en overnatning i Fer-
rara, tager i til Ravenna, der ligger helt ud til Adriaterhavet. 
i sin tid var byen hovedsæde for det Romerske imperium. 
byen er en sand fornøjelse at vandre rundt i på grund af den 
charmerende atmosfære og de små hyggelige gader i byens 
centrum, der ofte kun er tilgængelige for fodgængere. disse 
gader gemmer på mange overraskelser i form af boghand-
lere, hyggelige cafeer og barer, og ikke mindst et væld af 
små modebutikker. i slutter jeres rundrejse med 2 nætter i 
den italienske fiskerby Rimini. byen er med sine brede sand-
strande den mest populære feriedestination langs Adria-
terhavets riviera, og er derfor præget af de mange interna-
tionale såvel som italienske turister. Her finder i masser af 
lækre restauranter og et velrenommeret natteliv. Rimini har 
dog mere at byde på, som for eksempel den spektakulære 
Tiberius-bro fra romeriden og det gamle amfiteater, som 
kunne rummer intet mindre end 15.000 tilskuere.
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2 nætter bologna • 1 nat Ferrara • 2 nætter Ravenna • 2 nætter Rimini
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ved 2 voksne og 1 barn betales triple-priser.

Prisen inkluderer: 
ü 2 nætter bologna inkl. morgenmad
ü 1 nat Ferrara inkl. morgenmad
ü 2 nætter Ravenna inkl. morgenmad
ü 2 nætter Rimini inkl. morgenmad
    På turen benyttes 3- og 4-stjernede hoteller.
ü 7 dages Avis-billeje

Priserne er baserede på, at turen starter lørdag. 
ved start på andre ugedage kan prisen variere.
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