
14/10 17 

Afrejse og overnatning i Tyskland 

Der er afgang fra Danmark og 
smagsmæssige oplevelser starter 

allerede ved busturen start, idet der 

er vinsmagning og information om 

vinproduktion, mens vi kører.   

Der er ankomst i Sydtyskland først på 

aftenen, hvor vi nyder en god middag 
på vores hotel. 

Overnatning + middag: Hotel Holiday 

Inn **** - Fulda 

15/10 17 

Brennerpasset og ankomst til 

Gardasøen 

Turen går i dag videre gennem de 
smukke alper over Brennerpasset til 

vores hotel i Garda på den østlige 

side også kaldet solsiden af 

Gardasøen, som danner en velvalgt 

base for vores dage i Italien med 

store vinoplevelser. 

Overnatning: Hotel Alla Torre *** 

Garda 

16/10 17 

San Ambrogio og vinmiddag hos 

organisk producent  

Dagen starter med et formiddags-

besøg hos Carlo Boscaini, hvor 

brødrene Mario og Carlo driver 

vingården som tredje generation.  

Derefter går det hjem til Garda hvor 

resten af dagen er til fri disposition i 

Garda. 

Som tilkøb arrangeres et spændende 
besøg hos producent Fasoli Gino, som 

udelukkende producerer organisk 

vine. 

Her serverer en dejlig middag med 

retter, der matcher deres omfattende 

vinprogram. (tillæg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det hele foregår på et meget 

charmerende spisested i bakkerne syd 

for Verona. 

I Garda by, hvor I bor, er der mange 

gode restauranter og pizzarier at 

vælge imellem (ikke inkl.) 

Overnatning: Hotel Alla Torre *** 

Garda 

17/10 17 

Garda og San Briccio 

I starter med et besøg i den 

charmerende by Bardolino, hvor der 

er gode indkøbsmuligheder. 

Derefter går det sidst på formiddagen  

til Tenuta Sant Antonio øst for Verona, 

hvor fire brødre tager rigtig godt imod 

jer. 

I har mulighed for at smager på hele 

deres omfattende produktion i dejlige 
omgivelser højt beliggende i San 

Briccio.  

Der er hjemkomst medio eftermiddag.  

og aftenen er igen på egenhånd 

Overnatning: Hotel Alla Torre *** 

Garda 

18/10 17 

Lazise og Classico Valpolicella 

I dag starter turen med at køre til den 

charmerende milddelalderby Lazise, 

hvor der er marked, hvor der alt, hvad 

hjertet kan begære.  

Ved middagstid er der afgang fra 

Lazise gennem Fumane mod Cavalo, 

hvor Accordini tager imod os på den 

moderne og nybyggede vingård højt 

beliggende i classicoområdet af 

Valpolicella. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemme i Garda byi er I nu begyndt 

at kende Garda by og har måske 

allerede fundet en stamrestaurant. 
Overnatning: Hotel Alla Torre *** 

Garda 

19/10 17 

Garda og San Floriano 

Om formiddagen skal I til San 

Floriano, hvor vinproducenten 
Venturini tager rigtig godt imod jer.  

 

Herefter går det til Corrado Benedetti 

hvor der er rigtig gode muligheder for 

at smage og købe et meget varieret 

udbud af Venetos oste, skinker, 

pølser, marmelader m.m.  

Vi afslutter dagen med en festmiddag 

på ”Ristorante Tre Camini” i 

Costermano (mod tillæg) 

Overnatning: Hotel Alla Torre *** 

Garda 

20/10 17 
Hjemrejse og overnatning i 

Tyskland 

Så er det tid til at tage afsked med 

Gardasøen og Valpolicella.  

Middag og overnatning på hotel i 

Tyskland. 
overnatning og middag: City Partner 

Hotel Lenz *** - Fulda 

21/10 17 

Hjemkomst 

Turen går hurtig til Danmark 

med sidst på dagen og hvor der  

udlevering af evt. indkøb. 

Morgenmad alle dage. 

Forbehold for ændringer i 

programmets rækkefølge. 

 

  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ROM – VINREJSE TIL NORDITALIEN  (BUS) 

 


