BELLA ITALIA

TUR IT03

3 nætter La Spezia (Cinque Terre) • 3 nætter Montecatini Terme • 1 nat Parma

Riomaggiore (Cinque Terre)

Bella Italia tager jer gennem alle tre regioner Ligurien,
Toscana og Emilia Romagna. I den sydlige del af Ligurien
mellem Genoa og Pisa ligger La Spezia, der er en af Italiens
største havnebyer. Byen er tilholdssted for den italienske
flåde og har også en blomstrende skibsindustri. Med sin position langs den italienske rivieras kystlinje er La Spezia et
godt udgangspunkt til Cinque Terre, der ligger umiddelbart
nord for byen. Man kan tage toget eller sejle til Cinque Terra, de 5 små ufremkommelige kystbyer, hvor husene balancerer på stejle klipper ned til vandet. Cinque Terra består af
Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza og Monterosso
al Mare, og ligger inden for Cinqu Terra Nationalpark, der i
1997 blev fredet af UNESCO på grund af områdets unikke
kulturelle og landskabelige værdier. De lokale tog mellem La
Spezia og Levanto stopper alle i centrum af de fem Cinque
Terra byer.

I har 3 nætter i Montecatini Terme, og her kan I både nyde
byens berømte spabade og tage på udflugter til de omkringliggende byer. Tag for eksempel til San Gimignano, der også
bliver kaldt ”Byen med de Smukke Tårne”, eftersom man har
formået at bevare 14 knejsende tårne fra middelalderen. I
kan også benytte lejligheden til at besøge Greve in Chianti,
der mest af alt er berømt for sine Chianti-vine og produktion
af olivenolie. I byens midte finder I det gamle franciskanerkloster samt det karakteristiske trekantede torv Piazza Matteotti med et livligt marked, der i århundreder har tjent de
omkringliggende landsbyer. I slutter med en overnatning i
Parma, der emmer af livskvalitet, ikke mindst på grund af
kulinariske specialiteter såsom parmaskinke, parmesanost,
frisk pasta lavet med æg og en vifte af spændende madbutikker; en ren og velorganiseret by med mange hyggelige
piazzas, gamle paladser og flot arkitektur; samt store traditioner inden for klassisk musik, opera og teater.
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Ved 2 voksne og 1 barn betales triple-priser.
Prisen inkluderer:
ü 3 nætter La Spezia (Cinque Terre) inkl. morgenmad
ü 3 nætter Montecatini Terme (nær Firenze) inkl. morgenmad
ü 1 nat Parma inkl. morgenmad
På turen benyttes 3- og 4-stjernede hoteller.
ü 7 dages AVIS-billeje
Cinque Terre

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